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iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNUR SON POSTA Halkla rl•GdGr ı Halk bununla sara.: J 
S O N P O S T A Halkın kulatJdan Halk &ununla ltltlr. • 
S O N P O S T A Halkın d 111 d 1 rı Halk bununla 13 ler. 

REISİCÜMHUR HZ· EHRfMİZDE 
Gazi Hazretleri 1 Vesikalar Geri Gelecek Mi? 

Şehrimizi Teşrif Bulgarlar Bunları iade 
Buyurdular Edeceklerini Söylüyor 
Relsicllmhur Hz. din aabah 

Yalovadan Bursaya geçmitler, FakatHenüzNeGelenVar,NeGiden 
Uludağa kadar bir tenezzlih 
Yapmışlar ve yeni yapılan dai 
otelini takdir etmişlerdir. Bu 
•ırda dağda tenezzUhte bulu· 
ilan halk, Gazi Hz. ne kartı 
hürmet ve selam te.zahllrabnda 
loaulunmuşlardır. 

Reisicümhur Hz. lerf akşam 
Jedide Mudanyaya geçmişler 
•e oradan Ertugrul yatile 
hareket buyurarak Marmarada 
bir cevelandan sonra gece geç 
•akit tehrimizi teırif etmit
lerdir. 

Gazi Hz. bu sabah bir tara
fa çıkmamışbr, Dolmabahçede 
istirahat buyurmuşlardır. 

Tekrar Y alovaya dönecekleri 
tarih henlls muayyen olma
•alda beraber pbrimizde bir 
•üddet kalacaklarına ihtimal 
Verilmektedir. 

Tulıaf 
Bir Dayak 
Davası 

Bu Garip Hadisey Bir 
Genç Kızın Da ismi 

Kanfmaktadır 

(Tnrk Musiki Cemiyeti) un
Yanh teşekkülün reisi olduğu
nu söyliyen Hüseyin Halit B., 
isminde birisi geçen akşam 

Taksimde Panorama bahçesin
de Fikret isminde bir ıoförle 
iki arkadaıı tarafından dövUl
IDlif, difleri kırılmıştır. HUse-
yin Halit B. Mnddeiumumiliğe 
müracaat ederek böyle bir 
iddia ıerdetmiı; ayni zamanda 
bu dayak hAdisesinden biri de 
ağzından kan geldiğini ıöyle
IDİştir. MOddeiumumtlik bu 
tik&yet üzerine HUseyin Beyi 
Adliye doktorlanaa muayene 
•ttirmfttir. 

( DeTa•• 3 inci aarfada) 

Hddls•g• se6-p oltl•I• iddi• 
edilen Hıunegr• H. 

Milgonlar Delertndelci 
çelcl il• 

Geçenlerde paçavra fiatma 
satılıp Bulgaristana kaçırdan 
milyonlar değerindeki eski 
tarihi vesikalara ait tahkikata 
Maliye Mfifettişi Celll Sait B. 
tarafından hlll devam olun· 
maktadır. O zamanlar, hu we
sikalann elR Mil okka fatbr.. 
ğunu, okkasının da öç buçuk 
kUJ'Uf& satıldığını ilk olarak 
haber vermiıtik. 

BuJgaristandan şehrimize 

w•ilcalar 0111ctil• bögl• ' 
satılmııtı 
gelen ıon haberler bu Yeıika· 
lann tahminden çok fazla 
kıymeti haiz olduğunu göster
mek itibarile hayli teemmUle 
şayandır. 

Bulgaristan Tarih Akadem:ı· 
bu evrakı ayırtmıf, ilk partide 
yalıu.S (2) bin' VMib fpt tiM 
zim paramızla (750) bin Ura 
kıymet takdir •• tahmin ean-
miştir. Şimdi bu ta1nif bitmlf 
olacak ki mtltehaıııılar bu 

[ Devamı 3 ünc:O ıayfada ) 

TA YY ARECILERIN HINDIST AN SEYAHATİ. 

Bu Uzun Yolu Bir Ham
lede Aşamıyacaklar Mı 
Misafirlerimiz Dün Şehri Gezdiler 

-Haoa lcalu11manları diln Topkllpı sarayını ıezerlerken 
Şehrimizin bir baftadanberl lerini ıezmişler ve bilhaısa 

mlaaffrf bulunan Amerikalı SOleymaniye camiini çok gilzel 
tayyareciler M. Bordman ve bulduklarını MSylemişlerdir. 
M. Polando dlln lstanbulda bir Hava kahramanları öğle 
gezinti yaptılar. yemetlni otelde yedikten ıon-

Misafir tayyareciler öğleden ev· ra tekrar otomobillerle Top-
vel Perapalas otelinden mihman· kapı Sarayına gelmişler ve bu
darları ve gazetecilerle birlikte rasını saatlerce gezmifler, bir 
otomobillerle ayrılmışlar. Aya· çok izahat almışlardır. Topkapı 
ıofya ye Sultanabmet cami· (Duamı 3 ilncG aayfada ) 

Türkçe 
Bilmigen 
Genç Kız •• 
Macerasını Evvelce Yaz
dığımız Emine H. Bir 

Çobana Kaçmıı 

Çeşme, ( Hususi ) - Bun· 
dan bir ay kadar evvel İzmir 
nbbınına tiirkçe bilmiyen ve 
TUrk olduğunu söyliyen Emine 
adh ve ecnebi pasaportlu bir 
kadın çıkmıştı. İlk evvel zabı
tanın ıüphesinl uyandıran bu 
kadın, kendi rivayetine göre 
mütarekede papazlar tarafın
dan ecnebi memleketlerine 
götürülerek okutulınuş, bıristi
yan yapılmak istenmişti. 

Fakat bu teklifleri kabul 
etmek isteınediği için lır:mire 
dlSnmUş, Çeşmede kardeıi 
Veli Efendinin yanında otur
mıya karar verdiğini söylemişti. 
Emine Hanım, Çeşmenin Çift
lik köyOnden Arnavut lalim 
Ağanın çobanı olan bir deli-

Emine H. 

kanlıya kaçmıtbr. Halbuki 
daha bir gün evvel yolda tesa
d~ ettiğim bu hanım, Anka
rrMan, bir zattan izdivaç tekli' aldığmı ve muvafakat cevabı 
verdiğini aöylemiıti. 

Batan Vapurlar 
Yirmi Yedi Vapurun 
Enkazı Çıkarılıyor 

Zonguldak, (Hususi)- Erey
li, Amasra ve Kozlu önlerinde 
vaktile batan yirmi yedi vapur 
enkaı.ının çıkanlması takarrür 
etmit ve Defterdarlık tarafın
dan bir münakasa açıJmııtır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nilahadan Devam ) 

Efendiler, dünyanın nere
ıinde görillmUş, yıkık evleri 
hOkdmet tamamen hepıinl 
yaptırsın da aabiplerlne iade 
etsin. 

( Devamı 7 inci aayfacla ) 

DOLGUN VE ZENGiN BiR SPOR CUMASI 

Fakat Dünkü Boks Her
kesi Hayrette Bırakb 
At Y anşları Nisbeten Güzel Oldu, 

Spor Kongresi De Yapıldı 

M•lllt o• Banga maça baılamatlan eflflfll 
Dibi latan bul birçok ıpor l bet yanf O.zerinden yapıldı. 

f~fyetlerlnl bir arada yqadır Blrind koıu 18bf koıuıu ldL 
Veli Ef. Wıuında at y&nfla· Birkaç yerli ve Arap ata ftti
nnm ikincialne devam edildi; rih etti. Neticede Preu Halim 
Bnyllkderecle yllzm• bavuawıda ' Beyin ( lbninur ) lımindeki ab 
deals sporlan HÇ~ mllaaba· btriad, Huan Efendinin (Cer
kalan yapıldı; T abim ltadyo- Un ) ı ikinci ve Ilı.an Beyia 
munda bob maçı seyredildi ( Şahin ) de nçnncll geldi. 
ve KadıköyOnde de bir futbol ikinci kotu halis kan lngi-
karşılaıması oldu. lis atlanna mahıuıtu. 1200 

At Koşuları metre. . mesafe dahilinde M. 
Bu ıene at yarışlan geçen Alyohnın Flang Top)u birinci 

senekinden daha fazla rağbet M. Y antesin (Strombolis) i ikinci, 
görmektedir. Netekim dünkll Akif Beyin abda Uçüncü oldu. 
ikinci yarıtta da seyirci adedi Yerli ve Arap atlan arae111• 

geçen haftaki birinci kotudan da yapılan öçOncll koıuda ise 
daha fazla idi. Dün koşular (Devama 6 inca sayfada) 

l ___ ~_e_r_k_os_1ı_1_ü_d_ür_u_ .. ,_ıu_·n......;;Ş;...a_i_rl...:id;;;..ı_· _Tı_u_tt_u __ _. 
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ııır n nşat e er en: 
"Bak ~tanbulun şu Sadabadı nevbünganına, 
Ademın canlar katar aba havası canına.,, 
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Son Postanın H l" 
Teklifi Ve Halk <='?kıçt· • 

Dlnldl aa1ımııcla, Nev- V iT 6 lftlft 
Jorktaa bir bamltMle ı r. • l • 
bura1a ıelea Ud Ameri- r azıge ı 
kan l'eaclne yine ltlr · 
ha..We tanan ile laclei Hissedarlar Bu Ay lçin-
dyaret teklif etaiftlk. de F evkalide Olarak 
Çok mlaait tekilde kartı· 
ıaaan ı.u tekufl.ız mına- Toplanacak 
1ebetile temaa ettijiml:ı 

ld..elerin mltalealaraaı 

..... ,. JUIJOru: 
..... B. Xmakapı cadclul 2l 

- (Son Poata) nan ıenç 
ta11arecilerimizl Amerikalı arka
clqlanna ladei ziyarete davet 
etmainl fe-.kalade isabetli ··-· Bizde daha buit alatlerle 
hYkalldelilder pnerea ı•~ 
I• ftl'. BinaeDaley ıençlerl
mbcle lna terefli it lçba lazım 
selen ablganhk •• ceaaret 
halaıHe Yar demektir. Himaye 
........ balla pek ... Ye 

tehHkMs Wr mtta 7ababl.... .. 
..._.. L Karesi-Ilı ........... 

.... 17 
- Tarihteki .Wetlerin Wm

lerllll eMc:lilettina, o samanlri 
111J1k aclamlana . clahiJaa• 
..m.lerldir. Şimdi feuin 
Mrlb .. macbelerl dem 
................. u.u,.. 
•eclealJet klnumabr...
... Atla fnatlarda l8tlfacle 
.-..k f nkalicWllder ıa.ter-

• •••• ........ - için ..... olan birinci .......... ki 
....-et Te fedaklrlıkbr, ıenç
lerlmma lwalannda mebzulen 
ardır. lkbıd malzeme olan 
laJJare tedariki de pek ko
la7cbr. Tanare Cemiyetimiz 
" ._mıerimll bu eerefli ite 
lsopMIHm, .. 

Alaıaet .. Salbllah...t Çatladaltapı 

• 
-Bir dd klçlk ta71are ala-

ak sengialerimls pek çoktur. 
lüalannm bayir J8pma11 
pM MYVlercli., Bagln flrdtl
... lz birçok abldat bun
lmn aamlaruu ebedilettir
-'ltir· Babrlmahlti ıeçecek 
~e birer tayyare he-
cliye eden ıenginlerimiz de 
.Wetba namile beraber kendi 
lllmlerlni de taribe terefle 
ruchnrlar. Bu, clmhurlyet 
'!Miyeıtt--...,-· .. -- zenginlerine de-.- .-.c1c1.. bir lpir. .. 

....._., L Sirkeci EM«f91air oteli 15 

- Bayratımm Baluimuhlt 
_.t.nnda uçurarak Amerl-
bya sfilrecek bir babayijiti
m ba memlekete mucizeli bir 

Haliç Şirketi biueclarlan 
bu ay içinde feftallde bir i~ 
tima yapacaklardır. idare mec
lill tarafından IGzum ı&r&len 
ba I~ '1:1 aplto.ta Taku
bulacaktar. 

Şirket son ıenelerde buh-
raah bir TUiyete dllfllıllf, hat
ta belediyenin muaYenetini 
temia için Hllk6mete bile ml
raeaat etmitti- F eYkallde içti-
mada bu -.uiyetin ılrlflle
cefl " kat'ı bir karar Yerile
ceti anlqılmaktachr. 

Sıhhat Memurları 
Bu Sene Mektebe Olduk

ça Fazla Ratbet Var 
Klklk Sıhhat Memurlan 

mektebinde yeni den aenem 
lçba talebe ka7clı muameleaine 
bql•nmJftır. Mlddet aiuatoa 
alha7etiae bclarclır. Ka11t ar
m1a11da balam taliplerin 
acl.di olclakça fulaclır. Ba 
mektepte lld _. den sW• 
rildikten IOlll'll mnaffak olan
lar llhlıat ...... aklarma 
taJba edilmektedir. 

Bir TenezzUh 
Ylbek muallim mektebi 

mldaYimlerl J8nD lfla F ... r
balaçeye bir teaenlla " et
leaca tertip etmitl_.. 

Niçin Olmak istemi' 1 
F atibte oturan Salime H. 

komplile ka•ı• etmif Ye 
banda mit.... olank inti
har katile kibrit mya lçmlf, 
fakat kurtanlımtbr. 

yardım yapmıt olacaktır. Tari
hin tanıchp ceaur Tlrlderi bu-
,a.kl dlbayaya ela tambmf 
olacakbr. Ba t ... bbBall .nıt 
bir borç telAkkl ederek bepl
mlz çalıfmalıyız. Gençlerimize 
birkaç tayyare almalıyız. .. 

Ş.Jhlddl• S.1 Çemı..lltq laruta.... ...... 
- Genç tayyarecilerimlz 

biz de ha iti J8panz ctt,orlar. 
O halde ne duruyoruz. Hemen 
faaliyete ıeçelim. Birkaç ta,-
7are 1Smarbyahm. Fedakar 
ıençlerlmbi 7ollanclarahm. 81-
dm kendimizi tammu,a vek 
lhtiyacunız .....mr. 

Tütün lhracabmızda Nekadar 
Doktor 

Tedbirli Davranmalı Var? 
Her Hangi Bir Harici Rekabet KUfısında 
Mütevazin Vaziyette Kalmamız için Yeni Ve 

Ciddi Tedbirlere ihtiyaç Olduğu Anlaplıyor 

Ruılann bu aeneki tGtlbı nriyab, cihan ttltllnctlllib• 
kBrfı tehlikeli bir rakip YUiyetinde olclaju .a,ı..ı,.. R..,a
da evvelki aene 98 bin hektar arazide ttltln zeriyab yapılmlf 
ve (155) milyon kilo t8ttln latilıul olwamUflu. Ba tlttlnlerla 
Maborka denilen (120) mllyoa ldloıu dahilde lltihllk edilmlf, . 
bir kısmJ ile aiıara yapılmıt Ye a5 milyon kiloıu ela ihraç 
olunmUftur. Ruaya bu (M) milyon kilo tlttlnle hariçte muhtelif 
plyualarda damping yapllllfbr. 

Damping Tehlikesi 
AJAkadar tacirlerin söyledi

tlne bakılıraa damping tehli
keai aon zamanlarda oldukça 
artmııtır. BuaGn dlhıya plya
ealarım tatmak lstiyen Ruslar, 
damkingin tuirinl ıenişlete
bllmek için, evvelce tlltlln ıe
riyabna tahafa ettikleri zeriyat 
aahalannı genifletmifler Ye bu 
sahayı 98 bin hektardan (236) 
bin hektara çıkarmıpardır. 
Bu aene iatilıaal edecekleri 
tGttln miktan ise (365) milyon 
kilo olacaktır. 

Bu miktarın 140 milon kiloau
nu dahilde aarfedeceklerine na
zaran, m8tebaki (22n} milyon 
ldlomnu hariç piyualara eevk 
edeceklerdir. l 5 milyon kilo 
ihracat lle yapılan dampingin 
teairlerl meydanda iken, ( 225 ) 
milyon kilonun vllcuda ıetire
cetl tair dlwı t8ttbı piyua
lannda enclİfeye Mbep olmUfbır. 

Yaaaahlu bu huırhjm, 
Yaaaa ttıttbıctlltıjibıe btlyBk bir 

darbe lndirecj'İDİ l&ylemektedir-
ler. Bu muelede bizim ftliyeti
mb de mena bahaolmaktadir. 

Kumarbazlar 
Kavga Ederlerken Bir 
Bqkasını Yaraladılar 

Billl Te Mehmet ilminde 
lld kiti Saraybumu deniz ke
aanDda kumar oynamakta 
lk• aralannda kaYıa çıkmıt
br, Billl, kavgayı ayırmak 
lltlyen Hllaeyin iaminde birini 
bıçakla yaralamqbr. 

Evkaf MUtekaitlerinin 
Yoklaması 

ITkaf ldarninden aylık alan 
mltekait, J•tim Ye dullann 
yoldamalanna bqlanmlfbr. 

Tedbir LAzım 
Ruayamn, Batum, Tifu. da

hil oldup halde Kalaba 
eteklerinden ta Kanma kadar 
olan arazide yetiftirilen ttltlbl
ler t lddialanna alre, bizim 
Karadeniz hanuı tltlnleri 
clnaindendir: Binaenaleyh Rua
larm, hariç piyualarda yapa
caldan dampina, tlttbılerin 
cina itibarile tltlnlerimizin 
ayni olmua dolayıaile bizi mu
tazarrır etmesi ihtimalleri de 
Yardır. Diler taraftan, flatlann 
dllftlrtllmeai bitin dlnya t&
ttlnctllOjibıO de alt l8t ede
cektir. Ruslar, Bu ifte mu
maffak olmak için çok çalıf mak-
tadırlar Gelen haberlere nazaran 
ameleyi . geceleri de çalıfhrmak 
için Ud kat yeYlllİye Yerilmek· 
tedir. 

Bu Yuiyet kaqmada Tlrk 
ttıtlndilliüatl korumak için 
uaılı teClbir ahnmuı lbım-
ıelcli;t ileri llrllmekteclir. 
Tedbir alınmıyacak oluna 
Amerlkaya yapbj1mil tlttthı 
ihracatının tehlikeye dlpneıi 
çok kunetll bir ibtimalcllr. 

İş Kadınlan 
Yarın Şehrimize Bir 

Heyet Gelecek 
Beynelmilel it Ye mealek 

kadınlan birliğine mensup 
azadan yirmi kifilik bir grup 
yann Romanyadan phrimize 
ıelecektir • 

Heyet burada dlrt p ka
lacak •• bu mllddet urfuıda 
Ttırk it .Ye mealek kadınlarile 
tamalar yapılacakbr. Gelecek. 
heyetin arumda blrlij'e men
ınp Hintli, Belçlkah •e Macar 
kadınlan da vardır. Yapılmak 

Doktorlar Memlekette 
Çok N9ısbetaiz Bir Şe

kilde Y erle,miftir 
Y apalan bir lltatiatik aeti

cainde memlekektte ukeri Ye 
alYIJ olmak llzere (3200) dok
tor bulyaduiu anlıplllllfbr. 
Fakat sarihi pdar ki ba mik
tarın (1300) il l.tanbul mınta
lıumda yerletmif bulunu
yor. Banlar faal doktorlardır. 
Bir de mlltekait kııım Yardır ki 
bunlar da (400) lraclarcbr. Bun-

dan baıka yine l.tanbulda (110) 
elitçi, (186) dit tabibi Ye (144) 
eaaca mevcut bulunmaktadır. 

Garip Ölüm 
Bir Adam Karakolda 
Ansızın Düşüp Ôldü 
Galatada oturan Madam 

Sinyora bir alacak meaeleain-
den Madam Vali ile kavga etm~ 
her ildai de karakolda ifade 
Yermekte iken Madam Sinor
yamn dom. M JaflDcla O.man 
Ef. karakola pderek meaeleyi 
anlamak iatemif, fakat kalem 
oduında birdenbire dllflp &l· 
mOştllr. 

Ufak Para Meselesi 
Bazı ttıtlbıcUlerin ufak pa

ra almadıkları ı&r&lmekteclir. 

Bunlar Tntlln lnbiaar ldareıi
nln ufak para kabul etmedi
tini, o ıebeptea kendilerinin 
almamakta olduklarım söyle· 
mektedirler. Fakat bu yüzden 
mllfteriler aılunb çekmektedir. 
lnhinr ldareainia bu YUİJetİ 
bqka bir tedbirle balletmesi 
lbımchr. 

Baytar Mektebinde 
Bu aene Ynkaek Baytar 

Mektebine liH muuau olmak 
prtile kırk talebe alınacaktır. 

Bu Ne Biçim Kahraman? 
Pangalbda oturan Kahra

man isminde biri Nefise Ha
nımın evine taarruz etmiş, 
yakalamak iatiyen polia Ekrem 
Efencliyl de Iİfe De ytlzlinden 
yaralalDlf Ye yakalanmlfbr • 

iatenilen tamuı temin için 
pazartesi aGnD Tokatliyanda 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Günün 

Yangın Tahki

kab İkmal Edilcl 
Nif&Dtqı yan .. n faclall talt

ldkab Wtlrll•İft yanpda 
nlkut ••en l'lrllmedltl ned
••iae nrıl ... tar. Talaldkata ıl 
tlo•y .. pnpa çıkaa Hatim &eJ9 
mn• otunnlann ika ..... 
.... t1er11e Wrlkte Aa,.,. _. 
lecektlr. 

Y an .. ndan muta:ıarnr ollll 
mahallelerla llat11ar IHıJetl ... 
terko• ale1hlnde bir muba• 
lauul .. ıflardır. Bu.an beledi,. 
J• nreceklerdlr. 

Ankara Valisi 
Ankara V all•I Nenat 8ef 

llhld ebpreale .. hrlalae ..... 
mittir· 

lktısat Vekili 
lkb•at Vekili Mu•taf' ş.rJ 

BeJ Avrupa seyahatini dOn de 
tehir etmlıtlr. Bup hareketi 
muhtemeldir. 

Edirne Muallimleri 
Ecllnae muallimlerladen ( 2S ) 

kltlllk bir ..-up Bul•arlnana ... 
yalaate çıkmıılardır. 

Yeni Asri lezarlaklar 
Ş.hrl•lsde belediye tarafında• 

üç url menrbk yapalmualMI 
karar verilmfttlr. 

VekAlet Emrine Almanlar 
Mo•koYa •efaretl koıuıolo•la Is 

ıube•l mBdGrG Sami sade Sl
re17a, Hbık Tqrifat umum 
mOdlril Fuat, Siyasi mOfaYlr 
Sapbl Beylerla Vekalet emria9 
ahamaları laaklwadald karar &il 
ta•dlke iktiran etmlıtlr. Bera 
Sefiri Cemal HGsnB Beyin de 
Vekilet emrine alıadıja ka1de
dllmektedlr. 

Ankarada imar Faaliyeti 
Ankarada imar MGdlrUltlae 

ve Belediyeye yeni n yaptırma• 
Bzere 600 mGracaat yaptlmııbr. 

Oaru,,afaka Bütçesi 
Cemiyeti Teülalye el.. fn• 

kallde bir içtima yapmıtt Darilf
t•fakanın iki aylak bBtçe•im 
kabul etmiıtir. 

Eh Bıçakla Çoban 
Çoban l.mail İlminde biri 

Kızıltoprakta Nikonun bahçe
ıinde nipnhıı ile oturmakta 
olan Petroyu bıçakla yaralr 
m1fhr. 

Kaynanasını Dövm,u 
(Yeni Sene) İlmindeki bir 

gazetenin muharriri olduğunu 
ı6yliyen lsmail Hakka Efendi 
Gaziçeşmede kaynanuı Leyli 
HanımJ d6YJDek cllrmile y• 
kalan IDlfbr. 

@'011 Po.ta'nuı Raiınli Hilcôgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Karpuzcu 

l: Karpuzcu - Halla Tekirda;ı... Ha ba- 1 2: Haıan B. - Pazar ola karpuzcu baıı... l 3: Karpuzcu - Bunlar para ile değil 
ha... Şekker 8'bi karpazlar ••• Para ile llqallah bu Hne mahaul bol ıaliba... Haszn Bey... Allah verpi... Yaz paraya. .. 

-• .. Y ..... lluuın blretL .. Ylzer paraJL.. Bir tane al, eve ıöttır. 



9 Apstoı 

Her gün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme-
miştir. 

T ayyarecilerin 
Hindistana 

Seyahati 
( Bat tarafı 1 lncJ nyfada ) 

Sarayı misafirlerimin çok de
rinden aJAkadar etmiştir. Bura
dan ıonra Y erebatan sarayını da 
görmilşler ve Y eşilköye giderek 
tayyareyi gözden geçirmişler, 
akşam otele dönmUılerdir. 

Misafirlerimizin şehrimizden 
ne gtinU ayrılacakları henüz 
kat'f surette belli değildir. Fakat 
hava kahramanları, evvelce de 
bildirdiğimiz gibi Nevyorktan 
buraya bir hamlede. uçtukları 
tayyare ile bir Hindistan ıefe
rine çıkacaklardır. 

Tayyarecilerin, lstanbul-Hin
diıtan seferinin bir hamlede 
yapılmasını mUmklln görme
dikleri anlatılmaktadır. Kendi
leri buna sebep olarak Yeşil
köy tayyare meydanının böy
le uzun bir hava yolculuğuna 
çıkış için kafi derecede geniş 
olmadığını söylemektedirler. 
Bu meselede ileri sürülen 
mahzur fUdur ı lstanbul - Hin
distan seferi için llç bin kilo 
benzin almak IAzımdır. 

Bu kadar ytıkln bir tayya
renin havalanması için de ev
veld yerde bin metre kadar 
yllrUmesi icap etmektedir. 
Halbuki Y eşilköy sahası ancak 
600 metre uzunluğundadtr. 
Bundan dolayı lstanbul - Hin
distan seferini muayyen mer
halelerle yapacaklardır. 

Harikzedelere Yardım 
Amerikalı tayyareciler Maç

ka yangınında zarar görenlere 
yardım için HilAiiahmer vası

tasile dört yUz lira vermişler
dir. 

Vesikalar Geri 
Gelecek Mi? 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
'Yesikalar üzerinde çalışmıya 
ba"lamıclar ve Bulgaristan ta-

~ y • 

rihini alakadar eden birçokla-
nnın fotoğraflannı aldırmlflar
dır. Akademi reisi tarafından 
evvelsi glln Taksimde Sıraser
vilerde (100) numarada bulu-
nan Alman Asaıı Atika Enstitü
ıll KUtUpane Şefi MlSsy3 ( Vi
tek) e bir mektup gönderil
miştir. Bu mektupta ayrılan 
vesikaların fotoğrafları , alın· 
dıktan ve üzerlerinde tetkikat 
yapıldıktan sonra Tilrkiyeye 
iade edileceği bildirilmiştir. 

Biz, bu haber etrafında ta
rih encümeninde tahkikat yap
bk. Öğrendiğimize göre encü
mene bu hususta henüz hiç 
bir resmi malümat gelmemişt~. 

Bu meseleyi yakından takıp 
edenler Bulgarların vesikaları 
iade etmelerini çok muhtemel 
ıörmektedirler. Bu arada Bal
kan harbine alt bir bAdiao de 
nakledilmektedir: 

Bulgarlar Edirneye jirdik· 
leri zaman Sultanselim kUtn
panesinden çok kıymetli bir 
1azma Kuranıkerim ile Ozeri 
ıure işlemeli tarihi bir göm-
leği alıp Sofyaya glStUrmllıler. 
O vakit hilkO.met bunların ia
desi için ıiyaıl bir teıebblll 
Yapmtı, Bulgar hOkümeti C:le 
her iki kıymetli eşyayı Ttir1d
Yeye iade etmiıtir. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Dert Ve Hemdert * 

ı - Hayatında hiçbir ,.aa derdinden 
babaettitini ititmediğim neteH bir arkada· 
fA "N• bahtiyar11n., demit bulundum. O, 
bana Oç Hnedenberl batından fCÇenJerl 
anlattı. Her bansrl birimizi intihara aevke
debilecek olan bu vak'alara rağmen n•ı•

ılnl kaybetmeme1inl şöyle izah etti. 

2 - Ba ıöylediklerlmi, bir daha anma 
Ye aP,ına alma. Kendi kendime fU karara 

nrdım ki, dert yükümO baıkalarına yQk

lemek ne dofru, ne d• faydalıdır. Alemi 
derdlmlıle Gımlye bakkımıı yoktur. 

5 - Hepimidn iyi fena, u çok derdi· 
mlı vardır. Hepimiz derdimld başkalarına 
ı~ylemekten zevkahrız. Baıaıı ba dert 
tahammOlıuı da olabilir. Fakat baıkalan 
bizim derdimizle allkadu deQildir. Derdl
nl:ıd kendinize Hklayınıı ve baıkalarına 
kartı tebe1aOmQnQ1Q muhafaza ediniz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

FiliSTiNDE 
Arap Ve Musevi Ger
ginliği Devam Ediyor 

Kudüs, 6 (A. A.)- Vaziyet 
gergindir. Bir nebze endişe 
hükUm ıUrmekte berdevamdır. 
Maamafih vaziyet hakkında 
malümat almak üzere ili ko
miseri ziyaret etmiş olan bura 
Amerikan konsolosuna komiser 
teminat vermiştir. 

HOkiimet bir beyanname 
neşrederek vaziyete bAkim 
oldu ve kargaşalıklara mlni 
olmak için lizımgelen biltnn 
tedbirleri itihaz eylemiş bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Vekiller Heyeti Yeni Nizamnam 
* -tl ~ 

Ve Layihaları Tetkik Edece 
Ankara, 8 ( Hususi ) - lıtanbulda bulunan Başvekil met 

Paşanın fU gOnlerde buraya dlSneceği anlatılmaktadır. Baıvekil 
buraya gelince Vekiller heyeti bir içtima yapacak, blrlkmlı 

itler g8rllfnlllp intaç olunacaktır. 
Devlet Bankaıı eau nizamnamesi ile yeni bütçeye ait bazı 

nizamnameler ve birkaç kanun IAyihasının bu meyanda mllza

kere ve intaç olunacağı söylenmektedir. Bu ifler bitirildikten 

sonra Bqvekilin tekrar fstanbula gitmesi muhtemeldir. 

Soyguncular 
Gazi Hz. Derdestleri 
için Emir Verdiler 

Maarif Vekili 
':Muhtelif işler Hakkın

da izahat Veriyor 

Beden Ter biyesi Buraadan gelen bir habere Dlin şehrimize gelen Maarif 
göre, Gazi Hazretleri Yalova - ., Vekili yeni sene tedrisabnın 
Bursa yolundaki otomobil soy- teşrini evvelde başJıyacağım, 
gunculuğu faillerinin derdesti Bu sene şehrimizde yeni 
için şiddetli emirler vermiş- bir lise açılmasının dOtU· 

lerdir. ""büldüğünU söylemiı ve 

Maarif Vekaleti Asri 
Bir Salon Yaphrıyor 
Ankara, 8 (Husust) - Ma

arif VekAleti buradaki muallim 
mektepleri için bUyUk ve asri 
bir beden terbiyesi salonu 
yapbrmıya karar vermit ve 
projesini hazırlatmıştır. Salon 
çarşamba günU ihale olunacak 
ve derhal inşaata başlanacaktır. 

Bir OtobUs Kazası 
Bordeauk, 6 ( A.A ) - Bir 

otobU, hendeğe yuvarlanmıı 
birçok kimseler 6lmüştilr. 

Şerirlerden fiçü ve yatak- sabık müsteşar Emin B. hak
larından da beş kişi yakalan- kındaki kararın sebebini de 
mıştır. ~ Gazi Hazretleri Ser- şöyle izah etmiıtir: 
yaverleri Rüsuhi Biyi bu yolda " - Emin B. bir mektebin 
işliyen otomobillere göndere- teftişine ait tahkikattan dolayı 
rek faillerin mutlaka yakala- vekllet emrine alınmıştır. Tah
nacaklannı bildirmek suretile kikat devam etmektedir. 
iş aahiplerine iltifatta bulun- Rasim Ali B. meselesine 
muşlardir. gelince Vekalet Rasim Ali 
Samsunda Avcılar KulUbU Beyi haklı görmnıtnr. Bu 

sene DarUlfilnundaki vazifesine 
Samsun, (Huıusi) - Burad.a 

avcılar bir araya gelerek bır tekrar dönecektir. " 

M. Venizelosun Seyahati kutup tesis ettiler. Avcıl~k > Müthiş Bir Fırtma 
Bükref, 7 (A.A.) - Yunan bura halkının biricik kış eg-

M V 
1 8 Iencesidir. Kulübün fahri reis- Tours, 6 (A.A) - Şehir ve 

Başvekili · enize os 1 liğine vali Bey seçildi. Asli civarında son derece mllthiş 
ağustosta buraya gelerek iki reisliğe de GUmblll zade Fuat b r fırtına olmuıtur. Telefon 
gUn kalacaktır. Kıral mumai- B. intihap olundu. telleri kesilmiştir. Haaar, 20 
leyhi Sinaia sarayında kabul 1 h d k 
edecektir. Avusturalyada Zelzele mi yon ta min e ilme tedtr. 

On Oç Koyun Çalını~ Sydney, 7 (A.A.)- Rivervi- Zonguldak iskelesi 
Y ew College rasatanesi, 3 saat 

Bandırma, ( Hususi) - Sü- müddetle şiddetli zelzeleler Zonguldak, (Huıusi~ - ı<:ı· 
leyman isminde birisi Kayacık kaydetmiştir. Zelzelenin mer- şın fırbnada yıkılan ııkelenm 
köyüude çobanlığını yaptığı bir kezi 2.240 mil mesafede oldu- l yerine beton bir iskele yapıl-
sürllden 13 koyun çalarak ğu tahmin edilmiştir. masına karar verilmiıtir. 
kaçmış, mahkemeye verilmiftir. -::;,.~..;;;;;;,,;;;,;:;;;;;,;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~----------------.."' 

• 
Tuhaf Bir Dayak 

Davası 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 
Şikiyet sahibi, başına ge

len bu hAdiseye, evvelce kendi 
yanında çalııan Humeyra is
minde bir genç Hanımın se
bep olduğunu söylemekte, 
aleyhinde dava açtığını illve 
etmektedir. 

Yine ıiklyetçioin kendi id-
diasına göre Humeyra H. işten 
çıkarılmasına kıımıı ve bu 
vak'ayı ihdas etmiıtir. 

• • 
ister 

• 
inan, ister inanma! 

§ Hilda Mitz isminde 18 
yaşında bir genç kız Tuna 
nehrinde 75 mil mesafeyi 
11 saatte yllzmüştllr. ... 

§ Anlar bir okka bal 
yapmak için 100 bin çi
çekten bal almıya mec

yaparken islim olmuıtu. .. 
§Amerika Frederick Whl· 

te isminde bir ienç bir 
elinde 13 Teniı topu tu· 
tabilmektedir • 

... 
§ Kurbağa bir defada burdurlar. 

• kendi boyundan on mialt 
§ Napoleon Mısır seferini faza yumurta çıkarır. 

/•ter /narı, ister lnanmtl/ 

HUDUT iHTiLAFI 
Irak Ve lran Arasında 

Müzakereye Başlandı 
Bağdat, {Hususi) - Geçen

lerde bir lran askeri mtıfrezesi 
hudutta bir kısım araziyi lf gal 
etm.İf, bunun üzerine iki hnkn.
met arasında siyasi konuşma
lara bqlanmıob. lran hnkümeti 
işgal ettiği toprak parçasının 
kendisine alt olduğu iddiasın
dadır. 

Irak hükumeti ise Türkiye 
ile lran arasında umumi harp
ten evvel yapılan bir mukave
leye göre bu kısım arazinin 
lraka ait olduğunu ileri ıllr
mektedir. 

İzmirde 
Dün Dört Klüp 

Karşılaşhlar 
lzmir, 7 ( A.A ) - Bugiln 

Alsancak spor sahasında Altay 
ile Göztep ve lzmir spor ile 
Şarkspor futbol takımları ara
sında hususi mahiyette iki maç 
yapıldı. 

Şark Spor takımı çok zaif 
bir kadro ile çıkmıştı ve İzmir
spora 1-0 yenildi. 

Altay Göztepe maçını da 
4-0 Altay kazandı. 

Hava Rekoru 
Bir İngiliz Tayyarecisi 
Yeni Bir Rekor Kazandı 

Londra, 1 (A. A.) - Tay
yareci Mollison saat 16,30 d r 
Groydon tayyare karargahına 
inerek 9 gUn ve 60 dakikada 
İngiltere ve Avusturnlya reko
runu teıiı etmiş, ve Scott'un 
geçen haziranda tesis etmiş 
olduğu r~koru 46 saat fark ile 
kırmıştır. 

Bu Da Manda Meraklısı imişi 
Bandırma, {Hususi) - Ban

dırmanın Salor kl>yllnden Ali 
Ağanın hanesine gecelin gire
rek ahırından iki mandasın sir-
kat etmekten ıuçlu Ahmet ve 
Tevfik iaminde iki kişi mahke
meye verildiler. 

Ankara imar MUdUrlUgUnde 
Ankara, 8 (Hususi) - imar 

MlldOrlllj'll, Fen Heyeti kad
roıunu, yeniden almıya karar 
verdiji iki mühendisle takviye 
edecektir. MUhendiılere Uç 
yUı; lira aylık Yerilecektir. 

Sözün Kıs~ 
intiharlar, Cinayetle} 
Ve 
Neşriyat 

• • 
İntiharlar üzerinde neırı 

bn tedri meselesi, bir asır 
Yelinden bugüne kadar de 
eden birçok münakaşalara 
bebiyet vermiş ve bu mevzu 
intihar edenlerin döktük 

kaıa kadar mllrekkep l8J 

dilmiftir. 

Bazı neıriyabn cinai b 
yakları tahrik ettiği ldd 
oldukça eıkidlr ve Garbın ı 
mllnakaşalarında itibardan d 
mUı bir nazariyedir. 

Bizim gazetede beyaıı 
çıkan değerli ve genç Fahrt 
din Kerimin, değersiz ve yı 
bir iddiayı hararetle mlldaı 
edebilmesini hayretle karıı 
dım. 

Neşrlyabn karilerin 11 

hayyilesi ıUerindeki teıirler 
inkir etmek milmknn değile 
fakat bu tesir, " Amili mara 
aramaktan yorulan buı de 
torların, meseli bir " Şı 
ko" nun zannettiti gibi mut 
ka menfi olmak !Azım ~elm 

Fahreddin Kerim B. g: 

düşünenlerin llerl sllrdtıkl 
bir misal vardır: Verter, kı 

diıile beraber kim bilir k 
kişiyi mezara sUrUklemlft 

derler. Evet, bu doğrud1 
fakat bunun daima doğru o 
bilmesi için hem GlSte11 
kalemi, hem de Verterin ta 

ve Romanesk ölUmll lizımd 
Hakikati bUtnn facia unsıı 
larile ve idealize etmeden 1 
zan bir gazetenin intihar b 
silatında bu iki mahzur c 
yoktur. Bilakis, bazı intih 
haberlerini okuyan karide, f 
ela muhayyilesi, hayabn lehb 

• 
harekete gelir: Mllntehirfn deı 
ni mücadelesi, aınm karşısı; 

daki terddütlerl ve uaplaı 

nihayet facianın korkunç d 
koru ve ölUmUn muhitine 
uyandırdığı dehşet, karii 
tllylerini ürpertir, kendh 
tahrip iştiyakını felce ui 
rabr, onu haynta daha ço 
bağlar. Ben kendimde b 
tesiri birçok defalar tesbit v 
tahlil ettiğim için, hakiki bl 
"istipsar" la buna kaniinı. 

Fakat bazı gazetel~ 
yaptığı gibi, muhbirin m 
lıedelerine bol miktarda roma 
nesk teferruat ilAve edilint 
Fabreddin Kerim Beyin endi 
şeleri cidden haklı olur. Se'i 
giliıi Belkıs Hanımı öldOrdllk 
ten sonra intihar eden Va~ 
B. in macerası bu zllmredendu 

Elhasıl, kariin UstOnde ly 
ve kötn infialler uyandıraı 
cinai neşriyat vardır. Bunlanı 
kötülerine mini olmak ve iyileo 
rini de cemiyet namına iıtt. 
mar etmek lAzımdır. Neteklm 
eski "Şarko,, nun yeni mem• 
lcketi Franaada, yani bugilnkt 
Fransada, cinai haberler n 
intiharlar gazetelerin birin 
sayıfalarına yazılır. Amerikad 
da gazeteler, bu gibi haberi 
rin nqrinde muhtar bır 
mışlardır. 

Ziya Gevher B. 
Ankara, 7 - Ziya Gevher 

Beyle çocuklarının sıbht vazi
yetleri iyidir. 

Yapılan kan tahlillerine göre 
tesemml\m Ziya Gevher Beyin 
söylediği gibi dondurmadan 
değil mikroplu hlr etten 
husule gelmiştir. 
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Çok Garip İSTANBUL - iZMİR SPOR Cwemlekette Ziraat J 

Bıı Sene 
• Bir Kır 

Eğlencesi TEMASINDAN ÇIKAN NETiCE •• Her Tarafta 
Bolluk Var 

Orhangazide Bir Genç 1 l•tanbulspor Ve Altaglı Gençler Bir Aratlc f { lstan6•l•p•r- Alt•g ogrınrından bir •a/lıc 1 Şimdi Köylünün Bütün -
A~ada~uınıF~alı~a ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~·ıÜmiili~radBanka~-

İtham Ediyor. nın Son Kararındadır 

Orhangazi, (Hususi) - Zeki 
isminde bir genç dlin kırda 
çıplak ve yarala olarak bulun
muştur. Zeki Ef. nin anlattık
ları ıu mealdedir : 

"Kalabalıktık, bir kır Alemi 
yapmıya gidiyorduk, kasabanın 
kenarına gelmiştik, arkadaş- . 
lardan birkaçı sebepıi:ı üze
rime yüklendiler, onlarla bo
tuıtum, tabanca kullanmak 
latiyen birinin elinden silAbını 
aldım, suya attım, kendim de 
atladım. Derenin öte tarafında 
harmancılar vardı, - ıaşılacak 
ıey - değneklerile bana aaldır
maıınlar mı? Babamın uıakları 
namuıumu iki paralık ettiler. 
Almanlardan aldığım bonser
visi, 100 liramı çaldılar. ,, 

T ecavnr.e uğrıyan gencin 
hoynu tırmıklanmıı, bir gözU 
TUrulmuş, yeni ayakkaplarının 
teki kaybolmuştur. 

Bir HAdise Daha 
Dnn de bunu andıran bir 

Yak'a duyuldu: Bir Romanyalı 
muhacire bayırda tesadilf edil
mlı.. Çmlçıplakmıı. Adam, ıo
yulduğunu iddia ediyor. Halk 
hldiaeyi muhacirin kimbilir 
ne halde olan elbiseıini de
tiştirmek için bulduğu bir 
kurnazlık ıeklinde telAkki 
ediyor. 

M. Hayret 

Yeni Adana Niçin Çıkmıyor? 
Adana (Hususi)- Yeni Ada

na ıaıetesl birkaç gllndUr in
tlıar etmemektedir. Gazete 
idaresi bunun makineye anz 
olan bir bozukluktan Oeri 
ıeldiğ"ni söylemektedir. 

Mürettipler ise kendilerinin 
ırev yapmalan yüzünden gaze
tenin çıkmadığım ilin ctmiı
lerdir. 

ihtikara Bir Çare 
Adana, ( Husuıt ) - Bele

diye araba ve otomobiller için 
yeni bir tarife yapmıştır. Bu 
tarifeden ıonra intikArın önU 
almmıı olacaktır. 

Bir Haydut Yakalandı 
Cebelbereket, (Hususi) -

Çullu Mehmet ismindeki hay
dut jandarmaların takibi neti
cesinde Binboğa yaylaıında 
yakalanmıtbr. 

bmir (Huıusi)- Fenerbabçe 1 Hey'etfn· Relal H01eyln Fikri 
•e Galatasaray karıııında bile Beylu bakemllil altında baı· 
mu•affakıyetli netice alan lı- ladı. 
tanbulıpot gençlerinin son iz. ilk akın lıtanbulıporlular 
mir ıeyabati burada bOyilk bir tarafından yapıldı. Bunu Alta
alika ile karşılanmıftı. Bu ta· yın çok muvaffakıyetli bir inltl 
kımın kulaktan kulağa akseden takip etti. Oyun muntazam 
muvaffakıyetli oyunları lzmir bir cereyan lçerıinde devam 
muhitinde lıtanbulıpora karşı edip gldiy?rdu. Bir aralık lı
genit bir sempati uyandırmııtı. tanbulsporlu ıençler Salihat· 

Bu takımın İzmire 800 aeya- tin Beyin ayağile bir gol k~· 
hatinde yaptığı maçların neti- u.ndılar. İstanbullu gençlerın 
celerlnl evvelce telgrafla bil- bu oyundaki bütün muvaffa
dirmiftim. Bu maçlar burada kıyetl bu on dakika içeraine 
balkın bftyük bir alAkaıını ıığdırılabilirdf. Ondan sonra 
celbettiği içindir ki tafıillt ıeksen dakika zarfında top 
vermeyi doğru buldum. Size kaleden kaleye, bocalama ka
maçlara ait bazı resimler de bilinden gitti Ye ıeldi. Bu bo
gönderiyorum. calamaca oyunda heyecan Ye 

lstanbulspor ilk maçı Altay zevk aramak tamamen bey~».,ae 
·ı t O Un saba idi. Altay bu gole ayni tekılde 
ı e oynamış ı. g 
oldukça kalabalıktı. Herkeı, bir ğolle m~k.abele etti. Oyun 
Türk futbolunun gtl:ıidelerinl berabere bıtti. 
bile mağlüp eden bu genç on lzmir ıporcuları bu ilk oyun-
biri ırörmek için bllyllk bir dan sonra: 
sabınıı:lık gösteriyordu. Oyun, - İstanbullu srençler 1aha
Altmordu klübünden Atletizm ya alışmadı. Kıymetini ikinci 

oyunda 16ıterecek, diyorlardı. 
ikinci oyunu Altınordu ile 

yaptı. 927 ıeneıinde Ttırklye 

lldncilitf ne kadar yUkıelen Al
bnorduya karıı lımlrlllerde 
her ıaman bir teveccüh vardır. 

Oyun baıladığı ıaman Al
bnordu kalesinin 11kıştığı gö
rUldO. lıtanbulıporlu iençler 
temiz akınlarla Altmordu ka· 
lesine inerek 15 dakikada iki 
ıol yaptılar. Bu iki gol lıtan· 
bulıpor takımının ilk oyundaki 
hecerikıiıliğini unutturacak ka
kar ıabane idi. 

Fakat nedense vaziyette 
bUyUk bir değitiklik oldu. Al
tınordu, oyunu lıtanbulıpor 
nısıf iahasınll intikal ettirerek 
UıtUıte dört a-ol yaptı. lıtan• 
bullu ırençler ambale bir va
ziyette oyuna demam ediyor-
lardı. Bir aralık lıtanbulapor
lular canlanır gibi oldular. Biri 
penaltıdan olmak Uıere iki gol 
yaptılar. Ondan sonra lıtan
bulspor kalesi yine tıkıştı ve 
çok iptidai bir mUdafaa oyunu 

Serseri 
Marifeti 

l IZMIRDEKI ÜZÜM VE iNCiR MAHSULÜ 

Bir Kızı Kaçırmak için 
Babasını Yaraladılar 

Orhangazi (Hususi)- Narlıca 

köyünden birkaç serseri, kom
fU klSyUn tarlaları içinde uyu
yan bir ailenin kızını kaçırmı
ya teşebbüs etmişler, babasının 

muhalefeti Oıerine iki el ıilAh 

atarak yaralamıılardır. lbtiya
nn fıtıklı olması sıhhi vaziye-
tini Yahimleıtirmiştir. M. 

Amerikalılar Bu Sene 
Fazla Mal Alacaklar 

r 

ÇEŞME PLAJLARINDA HAYAT 

lımir clYarındald Çeıme Pl&Jlanna hu 1ene çok rağbet 
Yardır. O kadar ki otellerin hepıl dolmuf, çadırlar kurulma-

11na lhum 18rlllmll1t1ır. Plljda hayat çok neıcli ve eğlenceli 
ıeçmektedir. Himayei Etfal de bllyilk bir gardenparti vere-

eektir. Realmde neıell ıençlerbı tetldl ettitl bir ıruP srörill
IMktedlr. 

Salda11: Konsolos M. Bresleg, ı Kemalpaşa üzüm bağlarında 
Zeki ve Mehmet Zeki beyler garip bir korkuluk 

İzmir, (Hususi)- Amerika- 1 Mıntakamı:ıın Uzüm ve incir 
lılar bu sene memleketimizden mahsulü bu sene hastalıksız-
fazla miktarda llzüm ve incir 
satın almıya karar vermişler
dir. Fakat bunun için bazı 
sıhhi ıartlara riayet edilmesini 
istemektedir . . Amerika konso· 
losu, incirlerin işlenmesine ait 
olan bu tartları Polis Müdür
lliğüne bildirmiş, polis te han 
sahiplerini bu şartlanfan ha
berdar etmiştir. Ayrıca bele
diye de incirlerin sıhhi tedbir
lere riayet olunarak işlenm~sini 
kontorol etmektedir. 

dır. Mabıul geçen senelerden 
azdır . Fakat Yunanistan Uzilm 
rekoltesi bizden daha noksan
dır. Şu vaziyete göre, bu aene 
mahsullerimizin para edeceği 

ümit olunabilir . 
Amerikan konsolosu Mister 

Bresley, Ticaret Odası istih· 
barat memuru Zeki ve baş 
tercüman Mehmet Zeki Bey
lerle birlikte kazalara tetkikata 
çıkmıştır. 

tatbik ederek mağlubiyetten 
yakayı ııyardılar. Üçlincn oyun 
da hemen ayni tekilde cereyan 
etti. Karşıyaka ıpor takımı 
rakibinin karşısına zayıf bir 
kadro ile çıktı. 

Oyunun ilk devresinde her 
iki takım cansız bir şekilde 
bocaladılar. ikinci devrenin ilk 
dakikaları lstanbulspor bir 
gol yaparak ıon kozunu oy
nadı. Ondan ıonra yine mu~ 

dafaa oyunu tatbik etti. Karıı 
yaka rakip kalesine yaptığı 

bUcumlarda iki gol temin etti. 

Fakat son dakikada lıtan
bulspor gençleri bir gol daha 
yaparak güçlükle mağlubiyet~ 

ten kurtuldu. Şunu da ıöyliye
lim ki tatil mUnasebetile İzmir 
takımları ekzersiz yapamamıt
lardı. Bu da lstanbulspor için 
bir kazançta. lıtanbullu genç
leden SalAhattin ve Hasan 
Beyler burada çok iyi bir 
tesir bırakmışlardır. 

Aşk 
Cinayeti 

Adnan 

Bir Genç Yengesini 
Kurşunla. Öldürdü 
Gemlik, (Hususi)- Gemici 

isminden galat olan Gem iç· 
köylinde Şerif adlı bir deli
kanlı, yengesi Şerife Ha:umı 
tabanca ile öldürmüştür. 

Arada geçen bir kalp ala
kasının bu kanlı cinayete ıe
bep olduğu ıüylenmektedir. 

Katil delikanlı ·yakalanmıı, 
Adliyeye verilmiştir. 

Erzurum, (Hususi)- Bu sen• 
hububatta ılirme hastalığı 
vardır. Buidaylar başaklandı, 
arpalar da kemale erdi. Bazı 
taraflarda hasada bile başlan· 
dı. Vilayet dahilinde yakın 
zamana kadar şiddetle hüküm 
ıUren sığır vebası hastalığının 
mücadele ile önüne geçilmiş, 
hustalık yok denecek kadar 
azalmıştır. Bu sebeple evvelce 
konulmuş olan hayvan ihracatı 
memnuiyeti kaldırılmıştır. 

Yağmur Ve Dolunun Zararı 
Kars, (Husu) - Son yağan 

yağmurlar, henUz çiçek açmıı 
bulunan meyva ağaçlarına çok 
zarar vermiştir. Kağızman ta
raflarına yağan dolunun da o 
bavalide hayli zararı dokun
muştur. 

Fiat DüşkUnlügUnden 
Korkuluyor 

Eskişehir, ( Hususi ) - Her 
tarafta buğday, yulaf ve çav
dar gibi hububatın biçilmesi 
iıl bitmiştir. Harmanlara de-
vam ediliyor. Yazlık mahsul 
köylünün ylizilnU glildürecek 
kadar iyidir. Fakat Hatların 
düşkünlüğünden korkulmakta• 
dır. Ziraat Bankasının yapacaği 
buğday mübayaasının fiat dUı
külüğüne karşı mUe11ir olması 
temennileri umumidir. 

lspartada Bolluk 
Isparta, (Hususi) - Hubu

batın hasat ve harmanına de
vam edilmektedir. Mahsul bu 
sene oldukça bereketlidir. Yal
nız satışlar henüz durgundur. 

Nuhut ve soganlar da top-
lanmıya başlanıldı. 

Trabzonda Fmdık MahsulJ 
Trabzon, (Hususi) - Yeni 

sene fmchk mahsulü birkaç 
güne kadar piyasaya Çkkacak
tır. Her tarafta mahsulun ha-
sadile uğrnşılmakta -:lır. Bu se· 
neki rekolte geçen seneye 
nazaran biraz noksandır. 

Kavun Ve Karpuz 
Uzunköprü, (Hususi) - Bu 

sene kavun ve karpuz gerek 
burada, ve gerek Trakyanın 
diğer tarafında çok mebzuldür. 
Fakat fiatlar diişkün olduğu 
için çiftçinin eline fazla bir 
para geçmemektedir. Alman
yaya kavun ihrncı teşebbüsü· 
nUn bu fiat düşkünlüğünün önü· 
ne geçeceği ümit edilmektedir. 

İZMİR TİCARET 'MEKTEBİNDE 

lzmir Ticaret Mektebinden bu sene 40 genç mezun oımur 
tur. Bunlardan bir kısmı lıtanbul Ali Ticaret mektebine, bit 
krnmı da Şarl Ruva Ticaret mektebine girerek tahsillerini llı-' 
mal edeceklerdir. Resimde gençleri bir arada görUyoruı. SO 
gençlere bundan sonraki masailerinde de muvaffakıyet terneır' 
ni •deriz. 



9Atustos SON POSTA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Olup Bitiyor ? 

Kahraman Askerlerimize 
Teşekkür 

5 8/931 tarihinde zuhur eden 
Tetvikiye clnrındakl yangın he· 
nilz yanmaya batlıyan evimin 
••atlerce aöndilrQlmeılne ve tu
tutan kaplamalarla pençere tah· 
talannı ellerile aakmek ve civar
daki kuyu ve çetmelerden kova· 
larla au taşıyarak biltün varlık 
•e ltuvvetlerile çalışan ve diğer 
taraftan eşyalarımın :ıayl olmadan 
ve kırılmadan taşınmasını temin 
eden T11şkışladaki beşinci alay 
zabitlerinden {birincı mülbim lh
•an Beyle nıülbim Zeki ve 
Muzaffer Beylerin ve emirlerin· 
deki beşinci alayın kahraman ve 
yılmaz askerlerinin yardımlarına 
•onıuz tükranlarımın muhterem 
gazeteniz vaııtasile iblağını rica 
ederim efendim. 

Alman Nazırları ltalya Hükômet 
Merkezinde Hararetle Karşılandı 

Bu kahramanlar yalnız benim 
evimi ve eşyamı değil, oradaki 
yirmi kadar evin eşyaıını kurtar· 
dılar. Bunun için onlara tetekkilr 
•trnek millet namına ılzin de 
vazifeniz icabındandır efendim. 

Karilerinizden: Saphi 

F eriköylUlerin ŞikAyeti 
F crlk8yündekl boya fabrik~

ıından çıkan fena ve pek P15 

kokulu ıular Ferik8y Feri cad
desinde oturan halkı çok mGthiş 
•urette rahatsız etmekte ve has· 
talığa ıebeblyet vermektedir. 
Suların, fabrikadan FeriklSy dere· 
•ine akması için borular yapılmış 
lıe de borular derenin atzına 
ielnıeden sokaklara akmakta ve 
o cinrı piı bir koku lattli 
etmektadlr. Belediyenin burayı 
kontrol etmesi ye ona •are fab
rikaya tedbirler tavaiye1lnde bu-
lunması liz.ımdır. 

ş. 

Feri köyde Spor Faaliyeti 
Feriköy muhiti ıpora pek faıl~ 

ehemmiyet vermekte ve azamı 

derecede çahtmaktadırlar. Ferl
lıay idman Yurdu federe olma
makla beraber pek kuvvetli ta· 
kımlara maliktir. Birçok mOmaail 
kulüplerle yaptıtı maçlarda azami 
bir farkla ıralip gelmittir. Kıy
metli heyeti ldarealnln alyO 1ray
reti aayeainde 1ahaları da mun
tazam bir hale ifrağ edilmektedir. 
Ferik6y İdman Yurdu heyeti ida
resini ve gençlerini tebrik eder, 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Cevaplarımız 
lzınircle Karantina caddP.sin

de ~O numarada Srdat Hakkı 
Beye: 

Hakkınız. var. Ne yapalım ki 
bayle feyler oluyor. Eıaaen biz 
dokunmuş değiliz. Yaptığı hata
larla kendi kendisine dokun· 
'-tuştur. 
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Voktor Bendien lıminde 
Holandalı bir doktor, kanda 
kanser mikrobu mevcut olup 
olmadığını anlamak uıulnntı 
keıfetmi,tir. Bu ketfini lngil· 

Alman 
Nazırları 
• 

[ta/yada 
Roma 6 (A.A) - kalyan 

gazeteleri, bugün Romaya 
viııl olmuı olan Alman 

nazırlarına '1 hoı geldiniz,, de
mektedir. Giornale D'ltalya 
gazetesi, vukuatın inkitafı, 
ecnebi gazetelerde •e haı-

' saten Alman gazetlerinde neı
redilmiş olan makaleler Alman 
nazırlarının ziyaretini Avrupa 
siyasetinin en mUhim hadisesi 

olarak göstermekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Paris ve Londra ıeyahatle
rinden sonra Roma ziyareti, 
iki Almtın devlet adamınin 
ıahsi temaslarının neticesini 
teıkil ve bu temasları ve ayni 
zamanda ltalyan siyasetini tel-

Tefrikamız : No. 105 

HUC~HTAR KUCAIA 
SERVER BEDi 

"Ben sizin kadar masum, J u Elinize dokunduğum. ~akit 
teıniz ı k · ne·ı·h bir var- bOtlln klinat avucumun ıçınde , e esız, • . ki 
lığı tasavvur bile edemezdim. yanıyor, er1yor, p~r.ma arı!11ın 
Tabiatte de böyle müstesna arasından akıp gıdıyor, n~h~
bir fey yok: Ne şeffaf bir yetaiz boşluklarda yalnız ikımız 
Yaz seması ne bembeyaz kalıyoruz. " 
bir bulut ne' bir zambak... " .. Sizin için berşeye muk-, . 

11 Ben öyle bir körllm ki tedinm. '' 
lt k Bntn r kızlar, lekesiz-luzlerim yalnız ıizi görme 11 n gen'.I' . 

için hl tı li'"'in temizliğin ve nezahetın 
yara mıt r. ,, • ' b" . t k 

" Sizinle buluıacağımız gll- llAheai gi. 1 sıze apınma 
ntın ıabahanda hiçbir insan mevklindedırler. " . 
lteniın kadar llmlclin leaethıl ,. Dalma ıusuyorum. lçım• 
tat

111 
d clir deki ... bılzl dinlemek için.,, 

lf •iU . " 

tereye getirmlf, doktorlardan 1 det tecrllbeye ihtiyacı olduğu
mUrekkep muhtelif resmi he- 11u söylemektedir. 
retlere tetkik ettirmiı, ve bu tet- Fakat timdi ye kadar bu 
kikat, bu usul ile kanseri te,hiı aeromu tatbik ettiği kimseler-
mtımklln olduğunu ispat etmiştir. de iyi neticeler aldığını, kanda 

Bu ke,fin ehemmiyeti şura- mikrop kalmadığını ve hasta
dadır: Kanda kanser mikrobu lığın nllksetmediğini görmüştür. 
olduiu anlatılırsa, doktorlar Şimdi biitUn kanser miite
haataya vaktinde operasiyon hassısları doktor Bendien tara
yapmak imklnını bulacak ve fından keşfedilen bu yol tize
bu suretle onu muhakkak bir rinde yllrUyerek seromun kat'i 
6lllmden kurtarmıya muvaffak şeklini tesbite çalışacaklardır. 
olacaklardır. Herhalde doktor Bendien 

Dr. Bendien Uç dört aene- ıeromu fetetmek yolunu keş
denberi kanser tedavi için bir f1 t\hiı bulunmaktadır. 
ıerom aramakla meşguldür. Bul Resimde Doktor Bendien 
duğu ıeromun daha bir mnd- tecriibe yaparken göriililyor. 

İspanyada 
Bügükgrev 
Devam Ediyor 

Seville, 6 ( A.A )-Şehirde 
ve eyalet dahilindeki kllçük 
tehirlerde ıllkiin hllkllm sUr
mekte olup umumi grev yil
ztlnden hiçbir hidise olma-. 
mııtır. 

La Coroge, 6 (A. A.) -
La Coronge teıkilAtı esasiye 
kanununun eaaalannı huırla
mağa memur muvakkat komis
yon bugün öğleden sonra top
lanmııtar. 

his eylemektedir. Tribuna ga
zetesi, M. Brüning ile M. Cur
tius 'un Romayı ziyaretlerinin 
ltalyan siyaseti ile hemahenk 
olduğu mütaleasında bulun
maktadır. 

Almanyaya Yardım 
Nevyork, 6 ( A.A. )- Nev-

" Sizi tanıdıktan sonra niçin 
dünyaya geldiğimi anladım. 
Fakat, miithiı birşey var, niçin 
61eceğimi de anladım." 

11 Hayır, müthiş değil. Evet 
miithiı, fakat onısbette güzel, 
mOkemmeJ ve elzem. ,, 

Yalnız mektepte biraz ede
biyat knltnrll almış olan Ner

min için bu mektuplar yepye
ni feylerdi. Hepsini tekrar 

tekrar okuyor ve gayriibtiya
rf ezberliyordu. 

Artık onun hayatında 
ıöze çarpacak derecede 
bazı deiiıiklikler vardı ı 
Adanın kalabalık yerlerinde 
hiç görilnmiyordu, Nadire Ue 
beraber davet edildiji poker 
partilerine hiç uğramıyordu, 

/

Deniz 
Silahları 
Vg Amerika 

Vatington, 6 (A. A) - A
merikanın iki sene mllddetle 

deniz inşaatını tatil etmeyi 

teklif edeceğine dair olan ha
ber, gerek riyeseti cümhur 
sarayında ve gerek hariciye 

nezaretinde tekzip edilmektedir. 

Hariciye nezaretinde, ıubat 
ayında Cenevre'de toplanacak 
olan tahdidi teslibat konferan
sının içtimaından enci deniz 
taslihatının tahdidi meselesini 
açmak arzusuna delAlet eder 
hiç bir ıey olmadığı beyan 
olunmaktadır. 
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york Federal Rezerv Bankı, 
diğer bankalarla biJitiJAf Ray
hişbankla adtedilmiş olan itilafa 
iştirak etmiye karar vermiştir. 

sokağa çok az zıkıyor ve çık

tığı vakitler, gezmek için, tenha 
deniz kıyılarını, çambklara 
tercih. ediyordu. 

Kitap okumaya da merakı art
mıştı. lıtanbuldan kitapler getir
tiyordu. Romanlar, bilbaua qk 
romanları.IHatta kendisinde yazı 
yazma merakı bile uyanmıftı. 

Hatıralarını kaydediyordu. Ki
taplarda gördllğü gilzel cllm
leleri bir deftere topluyordu • 

F afat yazdıklarını hiç kimseye, 
Nadireye bile göstermiyordu. 

F eridin mektuplarına verdiği 
cevaplar gayet ıade teylerdl. 

Fakat samimiydi. Yazmak, 
yazmaktaki aczini itirafla 
bqlıyordu: 

.. Ferit Bey, aizin ,Uzel bi.-

• 
Kadın Ye Kalp işleri 

Kan Koca Kavgaları
nın En Mühim Sebebi 

Bir Kocanın ŞikAyeti 
Kocaları dinleyiniz, onda 

dokuzu karııından mllştekidir. 
Onların tiklyetleri, dOn aldı
ğım bir mektup yazıldıgı veç
hile ıu suretle hulasa edile
bilir: 

"Karıma ne oluyor bilmiyo
rum. Gilnden gfine sinirli, geçim
alz oldu, yafanmaz bir hal aldı. 
Kendisine fena muamele edildi
tfne kanidir. Halbuki ben, bu 
dar zamanda, evimi geçindirmek 
için didinip duruyorum. Onu 
hayatın darbelerinden kurtarmak 
için ııece gündüz çalışıyorum. 

Fakat o bunu anlamıyor, ne iste
diğini de bilmiyor. Elbisesi mi 
eksiktir? Akşam sofrasında ye
meği mi yoktur? Evinin kirası mı 
verilmemiştir? Çocukları mı açtır? 
Muntazam eve mi gelmiyorum? 
Hayır hiçbirisi de değil. Bir ka
dının mes'ut olması için lazım 

olan her şey hoş. Fakat bizim 
hatun memnun değil. Bu muam
manın içinden bir türlü çıkamı
yorum. Bana bir geçinme reçe
tesi verir misin ? " 

Bu erkekler ne garip mah
lüklardır yarebbil Bütün dünya
yı yerinden oynatan ihtiraları 

vardır. En gUç bir işi kurup 
işletmesini bilirler. Hayatta bin 
bir müşkülle çarpışıp muvaffak 
olmanın sırrına vAkıftırlar. Fa
kat kadını idare etmesini bil
mezler. İşte evde karı koca 
kavgalarının en miihim sebebi 
buradan çıkar. 

Geçinmenin sırrı ve reçetesi 
buradadır. Kadınlar, sadece 
iltifat beklerler. Onun koca
ıından beklediği fey budur. 
Halbuki erkekler hayatın yor
gunluğu ve kanlarına alış

mıt olmaları dolayısile, artık 

iltifata lüzum ~örmezler. Karısı 
şunu yapmışmış, yeni bir elbi
se giymişrniş, o gün kocası 
için şöyle bir yemek pişirt
mişmiş, bunların far km da bile 
olmaz. Evine girince sadece 
huzur ve rahatını diişllnllr, 
karısile meıgul olmaya lüzum 
görmez. 

Kadın ise, nekadar ibtiyar
larıa ihtiyarlasan, daima ka
dındır ve daima kocasından 
yeni evlendikleri zamanda 
olduğu ~bi iltifat ve muhab
bet ister. 

ikinci bir mesele daha var
dır. Kadın evde sıkılmıştır. 

Akıam bir eğlence ister. Er
kek onun bu ihtiyacını anla· 
maz. Oturup uyku kestirmiye 
çalışır. 

8Ut0n glln vücudu ve kafası 

lerinize ve güzel ifadelerinize 
cevap vermekten Acizim. Hem 
de ben bunlara liyık mıyım? 

Kabil mi? Amma biliyorum ki 
ben yalnız vesileyim. Bu bile 
bana gurur verıyor. 

,. ""'il 

Bugün 
Güzellik 

İçin 
Dersi 

Çene altı şişmnnlığı, ka
dım hem şişman, hemde 
çirkin gösterir. Her kadın 
gerdan denilen bu fazla 
eti iznle etmeğe çalışma
lıdır. Bunun için de müte
hassısların tavsiye ettik
leri tedbir şudur. 

Çenenizi sirkeye batırıl
mış bir bezle bağlayınız. 
Sonra gerdnnınızm etli 
tarafını yumrulcJa vurunuz. 
Hafif darbelerin faydası 
yoktur. 
Buna her gün sabahları 

birkaç dakilrn devam edi
niz. 

dinlenen kadın bunua taham
mül edemez. Sinirlenir, titiz· 
leşir ve kavga başlar. 

Evinizin saadeti, karınıza 
yapacağınız muameleye tabi
dir. Karınızı tanıyınız, ona 
daima ilk evlilik zamanınızda 
imişsiniz gibi hareket ediniz. 

* İzmirden P, Hanımn: 
Erkekler fazla kıskançlıktan 

hoşlanmazlar. Kıskançlık aşkın 
tezahürü olduğu için iyi bir 
şeydir. Fakat sebepli sebepsiz 
kıskançlık göstermek erketi 
bizar eder, arada anlaşama• 
mazlık tevlit eder, kıskanımz, 
fakat ifrata varmayınız. . 

Jf. 
Ankaradan K. P. Hanıma; 
Yaz tatilinden istifade ede

rek latanbula geldiğiniz zaman 
'!skiden sizi sevdiğini söyliyen 
genci bilvasıta buldurur, bu
günkii hislerini öğrenmiye 
çalışırsınız, size karşı hllA 
alakasının demam ettiğine ka
naat getirirsen, kendisine lı
tanbulda bulunduğunu hisset
tirirsin. izzeti nefsini kırmak
sızın sevgilinizle buluşmuı 
olursunuz. .. 

Kon)adan Fikret Hanıma: 
Dedikodulara kapılmayınız. 

Sevdiğiniz erkek başka ka
dınlara karşı da nazik ve mili· 
tefittir diye, iyi koca olamaz 
diyenler sadece gUlünçtilrler. 
Bu, bir tabiat meselesidir. 
Nezaket, kadına iltifat demek 
değildir. Siz onun size ka11ı 
olan alaka ve muhabbetine 
bakarak hiikmUnüzü veriniz. 

Hanımtegze 

.. Sizin gibi şair mizaçlı bir 

gençte bu duyguları uyandır

m:ık ta benim için büyllk bir 

ıeydir. ,, 

(Arka11 var) 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
UMUM DEPOSU 

AŞİR EF. KÜTÜPANE SOKAGI 6s NUMARA 

DUnya Köpek Nalça 

MARKALARA D i KAT 

" 
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Mektebinizi Seçmeden Bize 
.. .. 

Sorunuz, izahat lınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini HaJ 

e Sa ir Gece Geçir t n Sonra 
Yola Çıkhk 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz 1 B 
aene tahsilinizi ikmal etmek Uzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz 1 Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek fizere biltilıı mektepler hakkında her turlO 
malO.mab vermiye amadedir. Mektebin.izi seçmeden ev-ayto la a inerek • 

ı 
L, _____ _ YAZAN: M. KAZIM 

vel bize sorunuz ve girmek iatediğinlz mektep hakkında 
bizden ma1ümat isteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyf 
unutmayınız. -58-

Doğrusu eşkiyanın böyl 1 
centilmence hareket etmesi be
ni dllşiindürdil, kendi kendime: 

- Buhara Emirinin memur
larını soyan, onun misafirlerini 
soymaktan da çekinmezdi, de-
di. Şu halde bu tarzı hareke
tin bir sebebi olmak IAzıml 

Maamafih bu sebebi derhal 
tayin etmek mümkün değildi, 
yola devam ettik ve saat beş
te (Karavul) şehrine dahil ol
duk. .. 

Karavul şehrinin methalind 
bizi Buhara Emirinin mutemet
lerinden Behram B. ile mai
yet bölüğü selamladı. Askere 
Türkçe: _ 

- Merhaba arkadaşlar, de
dim. 

Bölfiğü mu,nyene ederek 
önlerinden geçtim. Askerin 
kılık ve kıyafeti güzelce idi. 
Yalnız atlann eğerlerini harap 
ve perişan bir halde buldum. 
Teftişin hitamını müteakip bizi 
hu ust surette hazırlanmıı ve 
döşenmiş olan bir salona g6-
türdiiler. Burada Firuze ile iş
lenmiş leğenlerde ellerimizi ve 
yüzümüzü yıkadıktan sonra 
çay masasına geçtik. Milsahabe 
başladı. 

Mirza Behram B. ( Mezan 
Şerif ) ten Buhara Emirine 
gönderdiğimiz mektubun tef-
sirini istiyor. Maksadınız nedir? 
Diyordu. 

Biz de vaziyete mllnasip 
cevaplar veriyorduk. Anlaşılan 
bu cevaplar Behrahn Beyin 
hoşuna gitmiş olacak ki 
ayağa kalkarak bize teşekkilr 

etti. Bu musahabe esnasında 
yeni birşey daha öğrendik: 

Rusların yapbkları demiryo
lu "Karavul,, köyünün yanın-
dan geçer, burada bir de is
tasyon vardır. Memurları ta
mamen Rustur. 

Bu adamlar köye Buhara 
Emiri tarafından bir müfreze 
asker gönderildiğini görünce 
ortada bir fevkaladelik oldu
ğuna zahip olmuşlar ve hemen 
tası tarağı toplıyarak kaçmışlar. 

-f( 

Ceceyi rahat ve düşüncesiz 
bir surette geçirdikten sonra 
abahleyin bir lokomotif dü
dtiğünUn tiz sadası ile uyan
dık. Top ve makineli tüfek 
ile mücehhez zırhlı bir Rus 
treni gelmişti. Anlaşılan bir 
giln evvel kaçıp giden istasyon 
memurlarının Amirleri telaşa 
düşerek olup biteni anlamak 
istemişlerdi. Lokomotif istas .. 
yonda bir saat kadar durduk
tan sonra çekilip gitti. 

Biz de faytonlara binerek 
yola koyulduk. Şose evvelA 
düz bir vadiden geçiyordu. 
Fakat az sonr dikleşti, sırp 
bir yokuşa mfintehi oldu. Atlar 
arabayı çekemiyordu. Önn
mfizde giden süvarilerin bey
girlerinden de istimdat mecbu
riyeti hasıl oldu ve nihayet bin 
müşklllAt ile yokuşu aşhk, tek· 
rar dllz bir vadiye dahil olduk. 
Vakit öğleyi bulmuştu: 

" Çit Ang ., adını taııyan 
bir bataklığın kenannda du· 

r~--

1 
nihayet bir kabri•taıun GnOnde 
durdular. TUccar. Olmak istiyorum 

Salihlide avukat Fehmi Be
yin oğlu Orhan Beye: 

DarUşşafaka 

Türkistan ga11lalarında köglüler kısralclardan 
süt saiarak Kumiz yaparlar 

rarak yemek yedik. Çit Arıg J - Dikkat ediniz, bu şehrin 
hallı Türkçedir. Fakat teleffu- ! yanaı Bubaranındır, yaruıı da'll 
zu biraz gayri menus olduğu Rusyanıo! Bakınız Rusyaya ait 
için yabancı gelebilir. Arık olan kısımda on bir tane fab
kenarı demektir. rika vardır, uzun bacalarından 

Yemeği müteakip tekrar duman tütmektedir. 
faytonlara bindik. Az sonra Gilzel, fakat sebebini bir 
ufukta bir şehir teressüm tllrlil anlıyamadım, bizi bu 
etti. Yanımızda bulunanlar §ehirden geçirmiyerck yukar-
izahat verdiler: dan giden bir yola saptılar ve 

n 
1 

(Baş tarafı 1 incl 1ayfada) ( gözü kan içinde on ra~~du ı 
Prens Halim Beyin (Rüchan)ı tamamladı ve ancak cesareti 
birinciliği, Nail Efendinin (Der- sayesinde ayakta durabildi. 
viş)i ikinciliği, lbrahim Efen- Saranga sayı hesabile haklı 
dinin (Tayyar )ı UçüncülUğU bir galebe kazandı. 
kazandılar. GUnUn en mühim müsaba-

Halis kan lngiliz atlarının kası olan Romanya yarı ortn 
iştirak ettiği dördüncü ko uda profesyonel ıampiyonu Bunya 
Suphi Paşanın Rozbell, yerli ile Galatasaraylı Melih arasında 
ve arap atlarına mahsuı beşinci idi. Maç ikiıer dakikadan 8 
koşuda da Süleyman Ef. nin ravnt idi. :ı r 
Tayyarı birinci geldiler. Birinci ravntta Melihin niı-

Futbol açları beten faikiyeU vardı. iki ve 
Dilo Kadıköy futbol saba- üçüncü ravntlar müsavi dene

sında iki maç yapıldı. ilk maç bilir. Fakat dördUncilden iti
yakında Rusyaya gidecek olan haren Romanyalı kat't bir 
Darülfünun takımile Beyko( faikiyet ele alarak mllsabakayı 

. birinci takımı arasınd idi. istediği tarzda idare etmiye 
Neticede Darlllfünun takımı başladı ve albncı ravntta 
1 - 5 galip geldi. Bu maçta grogi olan Melih yedinci 
futbol antrenörll de merkez ravntta nakdavn oldu ve doku-
muhacim mevkiinde oynadı. za kadar yerde kaldı. Bu es-

Bundan sonra F enerbahçe nada Melihin antrenörü yerde 
ile Beykoz ikinci takımlan yatan Melibe, ayılıın diye 
karşılaştılar ve neticede Bey- su atıyordu ki, bu hareket 
kozlular 2-3 kazandılar. Melihin mağlüp addedilmesine 

DUnkU Boks kafi idi. Fakat sayı saymakla 
Dlln stadyomdn yapılan meşgul olduğu için hakem bu 

hareketi görmedi ve ayağa 
boks maçları organizasyon kalkabilen Melihin imdadına 
itibarile pek muntazam yapıl- t' t• 
d M l k h ti' ravnt sonu ye ış ı. 

1, aç ar ço arare ı S tt Melı·b, onuncu ravn a 
oldu. Sadece, derme çatma . h k . k k (B k) 

k . { orta a emın sı ısı ıra 
ve toplama yan hn emlerılc d' R 

1 
al h' 

· B M ı·h ıye omanya ının ey ıne 
verılen unya - e ı maçının Ud h 1 ı · · b k . m a a e erı sayesın e en-
kararı halkın ve bUtün spor- d' . b" dah k vt 1 k 

mı ır n na a o ma -
cuların, başta Galatasaraylılar k b"ld" E b 
l k ·ı h ki b" · v b" tan urlara ı ı. sasen u 

0 ma şarti e a ı ır ıg ıra- t t kt' d l . . son ravun a va ın en evve 
rını celbetmışbr. b ... 

1 
. ti" 

M I •1 ıtırı mış . 
aç ar sırası e: H k netı"cesı"nı"n 

B• . i ı t •1 Ş d" er es maçın 
ırınc maç ıs avro ı • a ı al 

arasında dört ravntluk amatör Romany ı lehine olduğuna 
emin kalıp kiderken yan ba

milsabakaaı idi, berabere kal- kemleri Melihin galibiyetine 
dılar. İkinci maç Y orgoı ile karar verince müthiş bir hay
Faml arasında idi. Fami llçüncU ret uyandı. 
ravntta nakavt oldu, ve bu Yüzme Seçmeleri 
nakavt oluşunu "Maçt n habe- Gelecek hafta yapılacak 
rim yoktu,, filin diye sözlerle mıntaka deniz birincilikleri 
affettirmek istedi. mftsabakasına ~recek olan 

Üçüncü maç Seranga ile sporcuların seçilmeni için diln 
KAni arasında on ravntluk Biiyükdere yüzme havuzunda 
lntik m maçı idi. Kini yllzU müsabakalar yapıldı. 

Sorduk: 
- Nakşibendi aliklerlnin 

piri olan Mehmet bin Mehmet 
B haattiıll Nakşibendinin ho
cası Seyit KelAl burada yatar 
dediler. 

Gnzel, fakat burada bir 
kabir değil, sadece bir tq 
yığını vardı, anlattılar : 

- Merhum bu taş yığınının 
altındadır. Asıl Nakşibendi 
Hz. nin merkateleri de biru 
~ ukardadır. 

Biraz yukan çıkarak onu d 
gördük. 

Bu zat milldl 1320 ıene
ıinde Bubaray yakın Kurı 
(Arifan) klSytinde dünyaya gel
miş, iptidai tahsilini Buharada 
yapmış, ıonra hoca AbdUlha
lıkın kürsüsilııde okumuş, Ara
bistana muhtelif ıeyahatler 
yapmış ve öldilğll zaman ta
savvufa dair iki bUyük eser 
bırakmıştır. 

( Mabadı yarın) 

orCu 
100 metre yüzme I5io: Suat 

Halil, Salim, Zeki, Omer ve 
Ihsan Beyler; 

400 metre için: Salim,Ş eref, 
Sedat, Ihsan, Kemal Necdet 
Beyler; 

200 metre: Suat, Halil, Ih-
san, Beliğ, Cemil v Hilseyin 
Beyler; 

100 metre ıırt tlstti; Zeki, 
Necmi, Naili, Hasan, Memduh 
~Kemal Beyler; 

1500 metre: Silim, Şeref, 
Abidin, Sedat ve Bekir Beyler 
seçildiler. Ônfimilzdeld hafta 
yarışların çok hararetli olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Atletler Toplanıyor 

BugilnkO b yatta iyi tahııll 
g3rm mit bir adamın muvaffak 
olmasına imkin yoktur. Her itte 
okumuı adam, cahil adamdan 
daha çok muvaffak olur. ilk 
mektep tabailile iktifa derek 
ticarete atılmak, sizin lçJn çok 
erkendir. Fakat bugünden mea· 
leğinlzl seçerek o dairede çaht· 
mak mfimkündilr. Bunun için do 
ya orta mektebi bitirmenizi ve 
yahut l.tanbulda orta ticaret 
mektebine k ydedilmeniz.l tavsly 
ederiz. Ticaret melrtebinin şeraiti 
gnxetemi&de ilin edilmiştir. Abo· 
nemiı. olduğunuz için bu gazete 
her halde elinize a-eçtnittlr. Onu 
okuyunuı. •e kararml.Il ona gön 
veriniz. .. 
HUKUK F AKOL TESI 

fstanbulda Sadık Beye z 
l.tanbul Hukuk Fakültesi Da

rlllfilnunan bir şubesidir. Nehari-
dfr. Faldllteye girebilmek için 
tam devreli Lise mezunu olmak 
veya ona muadil bir mektepten 
şahadetnamell bulunmak lazım-
dır. kaylt ve kabul daha başla
mamışbr. Şimdiden Fakülte Ri-
yasetine müracaat ederek kendi
nizi kaydettirmenizi tavsiye ederiz.. 

* Adanada orta mektep tale-
besinden Feyzi Bey: 

Kabataş lisesine leyli meccani 
tnlebe kabul edllmiyecektir. Bu
rada talebe yurduna kaydedilmek 
suretile mektebe nihari devam 
edebilirsiniz. Bunun için de ls
tanbul talebe yurdunu idare eden 
Maarif cemiyeti riya etine müra
caat edip evvel kendinize bir 
yer temin ediniz.. Sonra. lir.eye 
müracaat edip hangi sınıfa gir· 
mek istediğinizi bildiriniz. Diğer 
veaaikl biliyorıunuz. 

-tı 
Ankaradn Mehmet Rauf Be) e: 
Lise Müdiriyetine şimdiden 

mürııcnnt ederek isminizi kay
dettirini:ı. Nihari devam edeceği .. 
niz.e göre, bura lisesinden nlarak 
g5atereceğiniz vesika kafidir. 

Buna blrind liae yedinci ••· 
nlftan lngillz.ce şubede Huan 
Beyf': 

DarGşşafaka hakkında l tedl
j'İnlz izahab aşağıda veriyorum. 
Fakat fıtanbula gelmeden eVYel 
bir defa Bursa askeri U.eaine 
girmek te~ebbilaünde bulunııanıa 
faydasız olmu aanıru. Ayni u• 
manda lııtanbulda yükaek denb· 
cilik mektebine de mllr caa• 
sdlniz. Fakir v kimaealz oldu• 
ğunuzıı göre aiz.in için en iyi 
mektep bunlardan biridir. 

Darünafaka hakkında lat ... 
diğiniz malum tı d qaği yazı
yoruz. Bu iz.abattan nlıyac tınıs 

•eçhil Darilştafokaya girmenls 
mümkün değildir: 

1 - Kayit muamelcıl (15 teı:a• 
muzdan) (15 ağustosa) kadar de· 
vam edecek ve (15) •tuııtoata 
kayitler kapanacaktır. 

2 - Mektebe kabul fartlıuı 
şunlardır. 

A - Anadan, babadan veya 
ynlnız babadan mahrum ve muh-
taç olmak. Babadan v. anadan 
mahrum olanlar yalnız babadan 
mahrum olanlara tereih olunur. 

B - İ1lt mektebin d6rdünctl 
sınıfına terfi etmiş veya bu de-
rece tahsil görmilf olmak. 

C - Emra'ldan salim ve her 
suretle tahsile dverltll olmnk. 

3 - Ynşı ( 10) dan afaj'ı v 
(13) ten yukarı olmnmnk. 

4 - Bu şartlnrı haiz olanlar 
arıuıında Türkçe kıraat, imli ve 
heııaptan yapılacak müaabaka 
imtihanım ltaznnmnk. 

S - Milaabal•ayı kazananlar 
nlmncak talebe miktıınndan fazla 
ise bunların tabi olacağı kur JI 
boş çekmemek. 

6 - Talipler ilk müracaatll
rında hüviyet cilz.danlarını (nllfu• 
kağıdını) mcHep vesikalnrı ve 
azami bir senelik çiçek aım Y 

siknlarile mbbat raporu ve ( 3 ) 
adet fotoğrafı getireceklerdir. 

K yit muamelesi pııznr, sah, 
perşembe günleri sant 10 dan 
17 ye kadardır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Bugün Galatasaray, Fener-

bahçe, Beşiktaş klüplerile * * 
askeri teıkilAta mensup atlet- Size Tabialinizi liyelim ... 
k~en b~ k~mı ~dua~on ,h· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
merkezinde toplanacaklardır. Onnik Ef...; Aculdür. Ça- , 

Sporcularm Kongresi buk ve acele 
lstanbul spor mmtakası dün - konuşur, hid-

öğleden evvel eski Türk Oca• det ve iğbirara 
ğı binasında senelik kongre- sür'atle mey-
sini yaptı. Kongrede Merkezi dana gelirse 
Umumi Reisi lstnnbul Meb'usu de kinsiz ve 
Rana B. de hazır bulundu. devamsız ola-

Celse açılınca Mmtakn Reisi ~·ak g i d e r. 
Fethi B. ldar Heyeti raporu- ~fodih ve tak-
nu okudu. Buna Topkapı Mu· dirden hoşla-
rahhası Necmeddin 8. itiraz rı ·~. Rikkati 
etti ve mıntakamn ikinci kilme kolaylıkla tnhrı edilir. Ke
klüplerini ihmal ettiğini söy- derli şeylerden mücteniptir. 
ledi. Buna Fethi B. cevnp Daima neşeli ve şakacı olmayı 

M. Sadeddin Ef.: Sakla 

:nutidir. Het 
~eye mOdahal• 
etmez, bir işt• 

amir olarak ça
lışmaktan z1 .. 
yade memut 
olarak çalır 

1 makta muvaf
fak olur. Ra" 
haline dUşkllO 

Jeğildir. Mib" 

ı net ve meşel.ka,te tahamıııol 
gösterir. 

verdi ve neticede rapor kabul ctercih eder. 

edildi. 
~==~,....,,,,,=====-~ =:::=-~·=-~======-=======-,..._=~ 

Auılar: Kemal Fcnerbahçe), J\tl 
Rıza (Beşiktaş), Ekrem (Hila.l)ı Sonra Denizcilik Heyeti 

Reisi Ekrem Rüştü Bey faali
yet raporunu okudu ve gös
terdiği faaliyetten dolayı ken
disine teşekkür edildi. Daha 
sonra futbol, güreş, boks 
heyetlerinin rnporlari kabul 
dildi ve en sonra da yeni 
intihaba geçildi. 

intihapta mıntaka reisliğine 
SUleymaniycden Orhan, ikinci 
reisliğe Galatasaraydan V mık, 

azalıldara da Muhtar (Süley
maniyc) Necmeddin (T opkapı) 

Kemal (Eyüp) Beyler seçildiler. 
Diğer heyetler de şu suret-

le teşkil edildi: 
Futbol heyeti: 

Reis: Orhan ( Sillcymanlye ), 
azalar: BaarJ (Beşikta§), Salahat
tln (Anadolu), Orhan Şeref (Sü
leymaniye), Emin (İstanbul por) 
Beyler. 

Atlcth:m: 
Relı: Adil Gir y (Galntasaray), 

hhan (lstanbulspor) Beyler. 
Denizcilik: 
Reis: Ekrem Rüştü (Gnlntasa)" 

ray), azalar: Hikmet (FencrbahÇ'= ' 
Cevat (Beylerbeyi), Ekrem ( Bc
koz.), Cevnt (Haliç ) Beyler. 

Voleybol ve Basketbol : 
Reis: Besri (Beşlktnş), nı.a1af1 

Münci (istanbulspor), [Ali Rıd~•: 
(Hilal), Nuri {Kaıımpaıa) Beyle ' 

Boks ve lıkrim: 
1 

Reis: Nuri (Beşiktq), az.a~ 
Rıza (Kumkapı), Ekrem (Beıl 
taş), Hilmi (Kumkapı) Beyler· 
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Muradın 

Sarayından Yunanistana Kaçan DOKTOR AHMET HAMDI 

~ lf M 1 • y• T ı • t• Zührevi Ye dahili hutahklar. 

~a a eu~~ILl!eZslY~ ~AKJIRne_ 45a~e enmış ) ı· -~-ao~e;_i•~_.etı-o!!_~~_;:iı_r~:_~~-'ı_ -cGd-.--at:_~. 

Vaktile Beşinci Balıu geldi. Şehuıerdcn k8yJrn~ .ayfJyelere çıkılacaktır. Kiraya verflecek ulnl-., 
dafrenlı, odaJa,,aıı Yar1a veyahut klralahacalı ev, .Jalre ve oda lıllycraıııııı: Arnmak ve 
aornıalda vakit seçlrmeylnlır. (25) kurut la else bu iti yapablllrlı:. ( 16) kelimelik bir ilh 
klfldlr. H• kelime faalaaı için bir kul'Uf IJbeedinlz. 

DOKTORLAR iŞÇi iSTiYORUZ 1 M O T E N E V V 1 
MEMUR n MEMURE ISTt- K o L A y s ü N N E T 

YORUZ - IJluiz olmadıj'ı .ıra- Aın • · 
manlarda çalııarak ayda 90 lira- eJJ ~e11 fçm. meşhur Hale~ll 

AAA ~ ~ • _ Topçular caddeai. No. 164. --32 
dan fada kazanabilirsiniz Bize sadelddokthor Talıp Beye beş gun 
mektupla ıorunux. Mektup' içine evve en aber verilmesi. Sirkeci 

Neınlbıılde Hanı. T elcfonlstanbu1 
6 kuru9lulc pul koyunuz. 1.tanbuJ 1486 -1 ( Herlt•lcJa .,•/r.frıztl•r) PARfs TIP FAKÜL TESINDEN llesua 

I Bir rGıı bile kırılmadım •• 
llcbunedlnı.. Allah ruı ol • · 

ıııca ı&yliyordu. Derhal hoca 
tayin ettim.. Türkçe 6ğrettir-

Cilt ve ZUhrevi hHtalıklar aı6teh•H111 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
Kabul uatlerl aabah sekizden 

aktam yediye kadar Babılli 
Meserret oteli lrar9ısıada No. 135 
birinci kat. -122 

postanesi 400 -1 

Erkek ltçllere it nrlıorua. 
PARA KAZANDIRIYORUZ ..... 
Okuyup yazma bilenler terdh 
edlllr, adresinfz.J mektupla bUdl· 
riniz mektup içine 6 kurutluk pul 
koyunuz. lstaDbul postanesi 548 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
yanık, gilve yeniği elbiseler emsa-

:un. Haıtalığımda bana çok 
yf hiznıet etti. Ben de ona 
~rnden a-elen lyilijl yapmakta 

•ur •tnıek istemem. (Mah
tun, mahzun içini çekerek ) 
~•kıa artık, lyUik yapacak 
tı~nılz de kalmadı ammL •. 
•"llç olmaz.sa ... 

clim. Garip değil mi, ondan 
ıonra da bu kıza bir tek ke· 
lime Framızca ıöyletemedim. 
Ruhbanlardan okadar nefret 
etmiıti ki, onların ismini bile 

GÖZ Ye Gözlük müteba11ıu 
doktor Fuat Aziz Bey - Muayene 
ile ı~zlük aablır. Muayene Ger eti 
alınmaz. Bahçekapı Hamicilye 
caddesi 50 numaralı mataza. -S 

-1 

SATILIK EVLER 

line falk bir •urette belirsiz örü
IGr. Bir tecriibe ?dffdir. Beyoğlu 
latfkJAJ caddesi Puaj Aznavur, 
No. 13 -5 

SATILIK AHIR VE TARLA-
30 d8n0m üzerinde mcyva ağaç
ları ve bOyük aharı havf Laleli· 
de eczacı Sıtlu Beye 11-13 ara
aında müracaat. -1 

1 andırmıyordu. Hele, dinlerini, 
hiç ıevmiyordu. Kızı hepimiz 
aeviyorduk. Fakat .. bir müddet 
sonra kızın burnunda bir koku 
peyda oldu. Bir odada; on 
beş, yirmi dakika kalsa, 

) Sözleri, boğa:ıında düğftm
ı~ndt Bize, ellerini uzatmakla 
U(tifa etti. 

Ah 5 Şubat 1 Abdülhamit devrinde Yıldız 
Ct d dtUhamlt, bu aabah pe;- Saragının eczacı başılığını 
h· re en bakarken, bahçe .e apan "torgaki Ef. 
ır karatavuk görmUş: Bu mı- 6 

kokudan o odaya girmek 
mtimkUn olmıyordu. 

Bu kadar güzel bir kızda, 
böyle çirkin bir öziir, ne fena 
değil mi? ... Doktorların, tatbik 

ili lllİn.i hayvan, ona gençlik kı:ıı; buradaki (Ruhbanlar) ın 
le avcılık hayabnı hatırlat- [*] yanına saklamış. Gel zaman 
hlış .. Bugün bana uzun uzun, git zaman.. Aradan on .be~ 
i<Ahtanede, bentlerde, lshranca ıene geçtikten sonra, (V ıtalı 
01nı.nlarında geçirdiği avcı- isminde bir adam, bana bunu 

etmedikleri tedavi usulü kal
madı. Lakin, biç biri de faide 
vermedi... Bir gün, ( Şeyh z,_ 
fer ) le konuşurken, tesadüfen 
bundan bahsettim. Şeyh bana 
dedi ki: LJr lnacaralarmı anlattı. haber verdi. - Efendim; benim haremim 

1 Şubat 

Ne ise, bOyUk kadın ffen
diniıı rahatsızlığı geçti. Abdül
la.ınidin neıesi, yerine geldi. 

25 Şubat 

Doktor Abf Beyin geldiğini 
ha.her aldığım zaman, hemen 
0 damdan çıktım. Doktor, on 
lilndenberl, evinde haata ya
tıyordu. 

Orta katta, Vardara nazır 
odada Abdillhamitle oturduk-
1-rıni haber aldım. Kapıyı çal
dım. içeri girdim. AbdUlhamit 
heni görünce : 

- Buyurun.. Biz de timdi 
aize haber gönderiyorduk. 

Dedi. Karşılarına oturdum. 
l)oktora : ( Geçmiş olsun ) de
dim. İyi bir bronşit geçirmiş .. 
~si, daha hali kısık .. Göğsün
deki ağrılar da devam edi
Yorınuş. 

Abdülhamit, bu ağrılan 
derhaı izale etmek için, Arap-
1~ın ( Key) dedikleri (dağla
Jla_ak ) usulünü tavsiye ediyor. 
~ıt defa, kendisi de göğsünde 
l<.flyle şiddetli ağrılar hissetmiş. 

eyden çok fayda gönnfiş. 
~his, ~bdülhamide mühim 
lr ~ak'a hatırlatmış olacak ki: 

- Bakınız.. Size birşey 
~~Yırn.. Buna, hayrette ka-
l) ınız ... 

tdi ve cigarasından iki uıun 
lltfts çekerek söyliyeceği 
lcyt ' . 
) eri, iyice toparlamak lıtı-
~tıııuş a-ibi derin derin dO· 
~dtıkten ıonra ı6ı0ne devam 

Cla ..... Bilnıem habrlar mııınız? 
il teteler bile yazdı: Sultan 
~ llradın ıarayından bir kalfa 
~anlatana kaçmıştı... Bu 
~ • kaçacatı zaman, saray
~ heı alb yaılaranda bir 
&.r da beraber kaçırmıştı. 
it.l.f'Yda bir usul vardır. Her 
L. anın maiyetine birkaç tane 
~Çllk ' h11 1 

kız verirler. Kalfalar da, 
~arı terbiye ederler. 

tııai te bu kız da, kalfanın 
~Jetindekl kızlardan biri ... 
h11 k Yunaniıtana kaçarken 
(l\tlt ı~ı da Yunan teb'asının 
daltt ini kalarldi) isminde bir 

ora bırakmıf. Doktor da 

Hatta kızı oradan kaçıra
caiını da vadetti. [**) Zaten, 
vak' ayı işidir İ§İtmez, bana da 
bu fikir gelmişti, Vitaliye 
llzımgelen teshilitı temin et
tim. O adam da ne yapb, 
yaptı.. kızı, ruhbaıılann elin
den kaçırdı. Saraya getirdi. 
Kıı, gayet yakışıklı, dilber 
birşeydi... Fakat, hiçbir kelime 
T8rkçe bilmiyordu. Hep, Fran-

rJ Abdülhamldln (Ruhbanlar) dedlfl 
buradaki rahibe manaatırlarından Ye 
yahut leyli mekteplerinden biri olacak. 

r*J Hanedan Saltanatına menaııp 
olduju ıonradan anlaıılaa bu lnsıa 
Ya bu kalfanın maceraaam ayn bir 
yazımızla naklodeceflı:. 

z. Ş. 

Kazalara Karşı 
Emniyet Camlarının 
ikamesi Düşünülüyor 

buna iliç bilir. Müsaade eder
ıeniz, bir kere kııı görsün ... 

- Pek Ali... haber glSnde
relim hemen gelıin g&rsUn ... 

Cevabını verdim. Cevher 
Ağayı aönderdim. Şeyh ZAfe
rin haremini Harem daireıine 
celbettim. Kadın kııı muayene 
ettikten sonra : 

- Buna; ( HenlSzir) derler. 
Ben, bunu kolay tedavi ederim. 
Şimdi bu kızın tepeaine (Key) 
yapAcaiam Bu, lr~,..:- ...... ıı'-cıfl 
olarak boynunda bir çıban 
peyda olacak, onu bir c~rrah 
yarar ve içindeki cerahatı çı· 
karırsa, kızın bir ıeysi kalmaz 

Dedi. 

Edison 
Ölüyor 

( Arkası var) 

Nevyorktan gelen haberlere 
göre dünyanın en büyük muh
terii Edison ölmek üzeredir. 

Bir hnf tadanberf ağır ıu

rette hasta yatmaktadır. Ara
da sırada baygınlıklar geçir· 
mektedir'. 

Zaten °dUnyanın büyük muh· 
teri aylardanberi zif ve düş· 
künlilk alameti göstermekte 

kil 
talanna ait idi. Rahatsızlığı böbrek şişkin· 

Bütiln na vası l'V' d' b tt' 
il d 61 ıinin cam ıgı ve ıya e ır. 

kazaların Y z e ld' Ed' · d. 84 d d 
1 üzünden vukua ge ı- ıson ıım ı yaşın a ır. 

kın ma Y b A • B. 'ki 1 Fi 'd d 84 v · t bit edilen an vrupa ır ı ay evve orı a a 
~b:ıerinde yeni bir "emniyet lbıcft doğum seneıinl teıit et
~mı,, icat edilmiştir. . dd r miştir. Şimdiye kadar namına 

Bu camlar, nekadar flv et 1 ruhsatiyesi alınmıı 1000 lbti-
b• sademeye uğrarsa ugrasın h.b.d' 
ır 1 Ca · 'ne konan ram sa ı ı ır. 

k Jmıyor ar. mın ıçı . "b 1~ ve kunetli bir mika tabaka- Kendısl ı dralarından . en 
ıe alanmıya ve cam kınkla- ziyade gramofona ehemmıyet 
ıı, parç 1 d•v 0ni sı. l kt d• Y d kJlmasına mAnl o uyor. ver ıgı suy eme e ır. a-
~m~yet camlan tramvay- tağa dilşllociye kadar atelye· 
farda, otomobillerde, tayyar~- ıindo işe devam etmfıtir. 

d 8 urlarda ve birçok nakil 
ler ~;ı:r~nda kullanılmaktadır. 
vv. ı. s. firmal~ bir ltalyan 

k f bOkfımetımlze nıUra· 
şir e ıderek bu emniyet cam
caat e Türkiyede de kullanıl-
lartnın . ti 

nı teklif etmış r. 
mas~mdiye kadar yapılan .bn

Ş t Ubeler mUsbet netıce-
tün ecr 0 dd ti' . camın en şı e ı 
ler vermış, k t ettigv i 
d b lere mu aveme 

ar. k d ğil büyük parçalara 
~8!il ayrıl~adığı görUlmüştllr. 

Yeni Neşriyat: 

Vatan Uğrunda 
Hukuk Dr. larından Osman 

Sabri Bey (Vatan Uğrunda) 
isimli bir perdelik bir piyes 
yazmıştır. Piyesin mevzuu 
istikıtil harbinin bin bir safha
larından bi ·idir. Kütahyada 
cereyan etmektedir. Genç mu
harriri tebrik ederiz. 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavf
haneıl - Doktor .ArJıtidi Bey : 
Eminönü aabık Karakaı Han 
No. 8 -16 

PAZARLIKSIZ (2000) LiRA. 
YA - 3 katta 7 oda bahçe mut
fak elektrik Ye terkos tealaatı. 

Be7az.ıt Sllleymaalye Elmarauf ma· 
halleal Aytelıadın ıokak 27 No.da 
Cemil Beye -4 ZA YJ - Koca Mustafa P4. 

KTOR 8 SATILIK - OıkGdar lhaanl-
DO EYLERE 1ede 78 No.h hane aatalıktar. 

Ahzı Aıker şubesinden . almıı ol
du kum askeri tukeriml uyi et• 
tim. Y enlslni çıkaracağımdan es• 
kialnln hGkmü yoktur. 

Cağaloğlunda Kapalıfırın kary111n<'a MGıtemlJAtı yedi oda bir mutfak 
Diş Tabibi Mehmet Rıfat Beyi.1 •arnıç terkos bahçeıi kuyuıu nrdıı·. 
bulundutu binada doktorlara Talip olanlar fttfaalindekl bakkal 
mahıuı kirahk mahal -11 • Mu•tafa Ef. ye müracaat. -8 

GümOıane Sarda mahalleıinde 
Ali oğlu Hnaan -1 

KIRALIK VE SATILIK 
EMLAKINızt SATMAK yahut 

KiRALAMAK için 9-12 araamda 
müncaat edlnlL Tram•ay, lıkele
ye, 9lmendlfere yakın olanlar 
muraccahbr. lıtanbul d8rdilacü 
V akıfhan aamakat 29 -1 

iŞ ARIYORUZ 
KADIKÔYDE - Maruf, Nezih 

Aile mutfağında çıraklık latlyen 
lS • 17 yqında çocukların Yo
turtçuk5pr0.Q yakınında Fener• 
bahçe apor meydanı kartııında 
No. 44 e m<ıracaatluı -ı 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil şerait 

ile en müıkülpesentleri memnun 
edecek tekilde modaya göre 
elbiıe yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -19 

Meclisteki Müzakerenin Zabıtlarını Aynen Yazıyoruz 
( Ba9tarafı 1 bıcl [aayfada ) 
Sonra hastalıklar, dUnyamn 

her tarafında hastalık Yardır. 
Onunla mücadele için birçok 
tahsısat koymuşuzdur. Biltiln 
varlığımızla bunun 6n0ne geç
miye çalışıyoruz. Maksat bu 
değildir efendiler.. Sinai aiaıi 
..... ;ınıeKet ıçersıne resat aoK-
mak, fenalık 90kmak bfyanet 
istiyor. Misyonerler onu çok 
güzel yetİftirmİf, memleketi
mizi yıkmıya çalışıyor: 

Efendiler, bu adam Ameri
kadan gelir gelmez, ilk evvel 
meçhul askere taarruz etmiştir. 
Purnlupınardaki meçhul asker 

a!eyhinde yazı yaımıştır. Nihayet 
yakayı ele vermiş, istiklal mah
kemesinde muhakeme edilmiı 
ve Uç seneye mahkum olarak 
müddetini bitirmiş; latanbula 
gelmiştir. Bakmış ki bu çıkar 
işı değil; hiyanete baıka yolda 
devam etmiftir. Bu aefer de 
yazdığı yazılarının altına karı
sının imzasını koymuş. Efen
diler, kadmlara kartı olan 
civanmerdane hareketimizden 
istifade etmek için bu 
kadına yaıı yazdırmııtır. Ni
hayet kansı da ıorguya çekil
miş, ıen bu işlere karıtma 

denmiı Ye evine gönderilmif
tir. ~te Efendiler Zekeriya 
denilen adam budur. Efendiler 
daha ıöyliyecek bin bir daYa· 
mız Yardır. Fakat ahi faıla 

{z'aç etmek lıtemiyorum. Onun 
için Yılmaza geçiyorum. ( GOi 
meler). 

Haydar ROştn 8. {Denldi)
Yılardan Yılmaza geçiyortun 
galiba! 

Ali Salp B. ( devamla ) -
Bu Yılmaz, Düyunu Umumi
yede yetişmft bir adamın ttğlu 
lınf, 

KAzım Pı. ( Diyarıbeklr ) -
ismi Yılmaz mı? 

etmiş. (Mcnıel kuvvetli ıesleri) Asıl sorulacak cihet burasıdır. 
hk ırzeteciliie oradan baıla- Arkadaılar, bu hain gazetesini 
mıı Ye meıhur halıı Refi Ce- kapamış fakat bunu bırakma
Yat ve hain Pehlivan Kadriden mak lAzımdır. Bu da AbdülkP.dır 
feyiz almıı ye ıonra yUzellilik • Kemali gibi her halde birşey 
hain Salt Mollanın çıkardığı k~kla~ıf olacak._ Acaba Ab
Tllrkçe Gazeteye nakletmiş duJ~adı! Kcmalı Menemen 
icmal' _L_n d ı • hAdısesınden Uç 2'Ün evvel 

liIJ: ı taumu ldn ar• •• ırl'!vı.: ------~- • --.. .., ... .ıt.axuu an-
• •ı, . . lıyarak kaçtığı gibi bir mak

Haydar RO!tO B. (Denıılı)- ıat tahtında bir haber aldı 
Şebadetnamesıni de Y almazdan da ondan mı gazetesini ka-
aldı. padı. Bu hususta zabıtanın çok 

Ali Salp B. ( Devamla ) - mlit~yaklaz olmaaı IAzı n dır. 
Ondan sonra buı gaıetelerde Efendiler; beş aene sonra 
muhabirlik etmit ve Baliı Ye bir hadise çıkarsa bu hainin 
Çlturi namında iki Rumla bir- yakasını bırakmayıp sorguya 
1 k bir k. . k ti çekmeli. 
eşere ıtap tır e yap- M ht k d I • 

M B 1. C 1 1 u erem ar a aş anm; şun-
mııbr. Sonra · 8 ıs, e A di eğer vaktiniıi suiistim J 
Nuri Ye kendisi milştcreken etmedimse müsaadenizle İzm~ 
Yılmazı çıkarmıya karar nr- gazetelerine geçmek istiyorum. 
mişlerdir. Efendiler; İzmirde üç gazete 

Efendiler ; CelAl Nurinin bu Yardır. Bunlardan biri&i Zeynel 
razeteyi nuıl çıkardığını ve Besim, ikincisi lsmail Hakkı 
gazeteden nasıl ayrıldığını bil- Uçüncüsil de Sım namındaki 
diğiniı için aafahahndan bah- adamlarmış. Zeynel Besim de-

nilen adamı bütün İzmir mulıiıetmlyeceğim. yalnız bir za- ti ve lzmir meb 'usları bilirler. 
man memlekete yapbğı lha- Bu adama ( Fınldakzade Dö
netler ve yazdığı yazılar eğer nek ) derler (Handeler) . Bu 
yUı elliliklerin yazdıiı yazılarla adam Kambur izzetin maiye
mukayese edilecek olursa, bu- tinde bir zamanlar çalışmış ve 

nun n&11l bir adam olduğu ondan feyiz almıştır. Sonra 
derhal meydana çıkar. Yunanhlar gelince Alnşcbirde 

Efendiler; hain Mehmet Ali altı ay kadar Yunanlılara hiz
telgrafı yazmazdan bir hafta met etmiş ve fokıt Yunanlı-

lar da bu hainin fırıldakçı 
evvel aynı telgrafa benzer bir olduğunu anlamışlar, kolundan 
yazı görlllmliştU. Bunu Kadri tutup sürllp atmışlnrdı. 
yazmıştı. ( Böyle meclis olur ( Devamı var ) 
aıu, böyle intihap olur mu?). 

Efendiler; Mehmet Ali de ""~----------·-... 
bundan baıka birşey ıöylemi
yordu. Binaenaleyh bunların 
ikisinin ve batta diğer hain
lerin bunlarla alakası •ardı. 
Asıl düşfinlllecek tamik edile
cek cihet budur. 

DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 13 
Gaı:etembde on bet rOndo bh· 

Yermekte olduğumuz Patronu 

bednva almak lstlyorannıı, bu 
kuponu kesip ıııklayuıu " 15 

kupon toplayımı:. Patronlannuz• 
dan pok memnun olacaksınız. 

Patronl:ır ncşrcdlldlklerl rll:ı· 

den itibaren Jitanbul knrilerlmh: 
Ali Saip B. (devamla)- Bu 

Kadri.. Düyunu Umumiyeden 
aldığı ruhla ilk gazeteciliğe 
aıirer airmez Alemdara intisap 

Muhterem arkadaşlar, bu 
M. Balis yazı yazmamış. Kadri 
de biç yazı yazmamış eli ka
lem tutar bir adam değilmiş. 
Muhabirlik yaparmıı. Fakat 
bu mühim makaleleri kim 
yazdı? İçimizde oturan bu ha
inler kimdir, acaba kim yazı 

, yazdı? Yoksa hariçte mi yaıdı. 

blr hafta, lqrn luırllerlmlz on 

,Un içinde kuponlannı glinder• 

mell ir er. Bu mUddct geçtikten 
sonra kuponlar kabul edllmcx. 



8 Sayfa 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı Karşısında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukukt 1 
ve mali büiUn işle-
rini deruhde eder . 

Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, muka;ıele )apar, icar ve isticar 

konturatları tanzim eder. Telefon İstanbul 1656 

• 
Kereste Sahş llinı 

Belgrat ormanlarının Kurt kemeri istok mahallinde mevcut 
iki yllz kırk bir kUsur metro mikAp dört köşe kuru meşe 
keresteleri beher mamul metro miklbı on bet lira esas 
bedel ile ve şartnamesinde münderiç şerait dairesinde 
16 - 8 - 1931 tarihine müsadif pazar gUnU saat on beşte 
ihale edilmek üzere açık artbrma suretile satılacakbr. 
Taliplerin %7,5 nisbetinde teminat akçalarile yevmi mezk(irda 
Defterdarhk binasında müteşekkil komisyona, çap ve 
şartname için İstanbul orman mlldüriyetine ve kereste
leri görmek istiyenlerin de mahallindeki memurlara müra
caatlan ilan olunur. 

a 
11 inci T E R T 1 P 

1 ınci Keşide 11 Ağustos 931 de 

BÜYÜK ikramiye 
30,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 72,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
VARDIR MÜKAFAT 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve . en ucuz 

TELSiZ AHZESİ 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirainiz. 

Eskişehir Hususi Muha

SON POSTA 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
l.tanbulda Boğazlçinde Bnynkderede Bahçe klSyllndedlr. Tahsil miiddetl tıç ıene 11Alb 

ı6mester,,dir. Leylt ve meccanidir. Talebenin her turlll ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK İCİNı , 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 

t - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yatlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamuı, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulunduklan Maarif Veklletince 

taıdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak it Ye hareketlerde bulunmadı

ğmı beyan eden ve mabalU ıabıtasmca tasdikli olan hıtiyar heyeti mazbataıına malik ol
maları, 

5 - Her HirlU hastalıktan salim ve bilhassa g~rme, duyma ve söyleme umvlan tam ve 
diier noksanlardan beri, gezip yUrümeğe, biniciliğe mlltahammil olduğunu açıkça tudik 
eden doktor raporu almalan llzımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikalan, en son mektep ıahadetnamesini htıviyet 
cüzdanını, aşı kağıdını fstanhul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman MlldllrlUklerlne ve yahut 
eo büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar •erirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesnide ve nUmunoll 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lAzımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

Taşradan gelecek talebenin yol masraflanna ait vesikaları Ye hareket ettiği mahalden 
Yilksek Orman Mektebin girmek llzere hareket ettiğini beyan eder bir veaikayı bera
berlerinde getirmelidirler. 

Hilaliahmer 
Balosu 

13 Ağustos Perşembe 
Büyükadada Yat 

Klübünde 
Her sene olduğu gibi bu ı 

sene de HilAlhabmer Adalar 
şubeıi yazlık baloıunu Yat 
klilbtınnn emsalsiz salon ve 

1 ' bahçesinde verecektir. Bnlqk 
Millet Meclisi muhterem r~ 
Khım Paıanın himayesi altın

da bulunan bu balo için 13 

Ağuıtos oersembe akıamı ka
rarlqtırılmııtır. 

Şehrimizin en kibar zeYat 
ve hanımlanndan mürekkep 
bir tertip heyeti geçen ha~ 
dan itibaren içtimalar ya~ ' .. 
makta ve balonun her aenel<I 
gibi mtıkemmel olması için 
yapılan iıtihzarata nezaret et
mektedir. 

.. 
Zayi: 1771 sicil numaralı 

arabacıhk ehliyetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağım. Eski
sinin bllkmn yoktur . Hasan 
oğlu Feyzi 

Demokrasi Nedir? 
Her Türk vatandaşı bunu etrafile bilmeli ve 
anlamalıdır. Bunu bilmek ve anlamak için de 

HÜSEYİN CAHIT BEYiN 

Demokrasi 
2 cilt Fiati her yer için 3 mücelledl 3,50 liradır. 

Siyasi Hürriyetlerimiz 
2 cilt Fiatl her yer için 3 mlicelledl 3,50 liradır. 

Vatandaşın Kitabı 
l cilt tıatı her yer için t,50 mllcellecil 1,73 llradır. 

Kitaplarını almalı ve okumalıdır. Beş cildi 
tamamen almak istiyenlere milcellet 

olarak sekiz liradır. 
Naşiri : K A N A A T Kntnphaneai 

MASAJ KOLONYALARI 

Cilde taravet bahşeder, 

Gençlik sigortasıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal· . 

lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulursunuz. 

sebe Müdüriyetinden: İSTASYON LOKANTASI 
Eki h. d "d · h · · • · u 1.k Sirkeci ciYarında 

J. J. Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufası;al eserdir. 
ı şe ır e ı areı ususıyeye aıt asrı aınemanan uç sene ı 

bedeli icarı kapalı zarf usulUe 26 - 7 93 t tarihinden itibaren E D r a h a t Y • e n 
yirmi giln milddetle l 7 - 8 - 931 tarihine mUsadif Pazartesi Temiz 10 kant ad 1 r. günü saat 16 da ihalei kat'iyesi icra kılmmak üzere münaka
saya vazolunmUftur. Taliplerin idare! hususiyeye veyahut encU
meni vilAyete müracaat etmeleri UAn olunur. 

Cilt ve ztıhrevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
stanbul emrazı zllhrevtye dlapanıerl batheklml 

Ankara caddesi İkdam Yurdu karşısnda No. 71 

Ayrıca 1 liraya 3 ye

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

Sedat Simavi Beyin Rouseaunun hayatına ve eserlerine 
hasrettiği bu kitap büyük filozofu se ıenler ve takdir eden· 
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 
Naşiri: Kanaat Kntnphanesi 

EKREM H. 
Çocuk haataJıldan miitehuııaı 

DOKTOR Ekrem Behçet 
EtfaJ butanesl kulak, botaı burun butalıkları müteba111aa 

Boyotlu Mektep aokak No. 1 Telefon Beyotlu 2496. 

Ağustos 9 

VAPURLAR 

Bugun Beklenen Vapurlar 
Erzurum - Türk - Rizeden 
Saadet - Türk - İzmirdea 
Tayyar • 11 - Ayvalıktan 
Marmara - Ttırk - Mudanya. 

Gemlige 
Uğur - TOrk - lzmitten 
Karamani - Fransız - Batum• 

dan 

Bugun Gidecek Vapurlar 
GUI Nihal - TOrk - Bandır· 

maya 
Bandırm - Türk • Karabl• 

aaya 
Asya • Tnrk - Mudanya. 

Gemliğe 
Kırlanğıç - Tiirk lzmite 
Karamni - Fransız - Marall• 

yaya 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı GaJatata K3prD 

bqı B. 2362. Şube A. Slrked MI· 
hllrdar zade han 2.. 2740 

TRABZON POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

11 ağustoı salı 17 de Sirkeci 
rthtımından hareketle Zon-
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire-
son, Trabzon, Rize, Mapav-
riye gidecek, dönüıte Of, 
Sürmene, G6releye de uğ-
rıyacakbr. 

Tayyare Plyangoıu 

Kader Gişesinin 
Muhterem halka tanıly .. lı 

Ke,ldeler arasında bllatlDlzl tebdil 
ıınmaında mU.,kllllta du9ar olıa .. 
malld fçfa alacafaaıa biletin 7.n.I 
11' intihap atıalye dikkat edlals. 

._ ___ VENTURA -• 

BAHRİSEFIT 
FELEMENK BANKASI 

lST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmio sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesiı 3,2.50,000 FL 
Galatada Karakly paluta Telef ... 

Beyotlu 5711-S lataabal t1lJ tıab..a. 
"llerkeı Poıtaaeıl lttfıallade Allr 

lemcl haa, Telefoıu l.t. 56t 

Bilumum banka muamelltı 

Emni et Kasaları icarı 

Patoog, Bakteriyoloı 

Dr. Me Lutfi 
GÜLHANE SERIRIYATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, Ye intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adreı : Babıali cadde1i 
Ylllyet karıısı US No. 
llua1•••h-ı Teleloa l.taabaı SSS' 
bcametl'Uuı • • 22" 

SON POSTA 
•Ylll. SJyut, Handlı .-. Halk raset" 

1.1.,.. ı 1.taa.;:rH11111oaıa.-,. 
ş.el ıolı:aJı SS - J7 -r.ıetOlll ı.t-bul - 2nn 

Peda lı:uhlıaı lataabul - 741 
Telrralı lataabul SON POS'T.4 

ABONE FlATI 
TORKIYB EC'IR~ 

1400 lıu. ıs. .. 2700 lıt· 

7SO • 6A7 1400 • 

'°° • s .. 8:>0 ' 
uo • 1 

" 
JOi)' 

Gcle11evralr 1f .3rl v~rll "11' •· 
IJ&ııılıırdıs11 meJallyol alı ı ıı 1•· 

8/8/931 

Mes'ul Mtdür: Sabri Sa/itti 


